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Türk· Alman Dostlu ğu'C::ç~~i~~:;k 
Haleldar Edilemez! ın:ı::!!:~e 

Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu 

Bu Cihet Bir 
Kere ·oa·ha 
Teyit Edildi 

Almanyanm Talepler Serdettiği, Tazyikler 
Yaptığı ve Türkiyeye Karşı Taarruza Geçmek 
Üzere Olduğu Zehabmı T evli+ Etmiye Çalışan 
\te Maksadı Mahsusla İşae Edilmiş Olan 
Neşriyat Her Türlü Asıl ve Esastan Aridir Von Ribbentrop 

r Dlün Neşredilen Tebliğ:··-····-···--··--··"' 
Ankara, 8 (A.A.) - Tebliğ: Son haftalar zarfında Türk ı:e Alman Hükumetleri bir maksadı mahsusla 

ecnebi kaynaklardan gelen matbuat ve radyo haberleri, işae edilen bu rivayetlere hiç bir zaman en küçük bir e

mükerreren ve muhtelif tarzlarda Almanyanm bir ta- lıemmiyet atfetmemiş olmakla beraber her türlü asıl ve 
kım talepler serdettiği, tazyikler yaptığı, Bulgaristanda esastan iiri olan bu neşriyatın iki memleket arasında 18 

~ tahşidatta bulunduğu, ve Türkiyeye karşı bir taarruz haziran 1941 tarihli itiliifla teyit edilmiş olan itimatkar ; 
~ hareketine geçmek üzere olduğu zehabuu tevlit etmeğe dostluk miinasebatz.m hiç bir veçhile haleldar edem.iye- i 
S çalırımışlardır. ceğini beyan etmek hususunda mutabık kalmışlardır. ; 

'-·-,------·---------···-... ························-·-·········-············· .. ··· .. ·· __ .............. .-........... ·-·---·----··-···J 
Son Tebliğ 
Etrafında 

Milli Şefimiz 
ilk Tefsir Bertin Büyük Elçimiz Geredeyi 
. · . Kabul Ederek Yemeğe Ahkoydu 

Bır Alman Gazef eSI Ankara s <A.A.> _ Mezunen şehrimizde bulunan Berıın hü-

s.. 1 o· yük elçisi Hüsrev Gerede, Reisicümhur İsmet İnönü tarahndan oy e ıyor . kabul edilmiş ve yemeğe alıkonulmuştur. 
_ _ ~ Milli Şefle Bulgar Kralı arasında telgraflar 

"Bu Müşahede Türkiye 
ile Almanya Arasında 
ki Kat'i itimadın Bir 
Tezahürü Demektir11 

Berlin 8 (A.A.) - "D.N.B.,, 
bildiriyor: 

Berlinin akşam gazeteleri, Al
manyanın istekler ve tazyi.klerle 
ve ayni zamanda Bulgaristanda 
askertahşit etmek tehdidi ile Tür 
kiyeye taarruz etmek üzere ol
duğu intibamı verecek mahiyet-

Ankara8, (A.A.) - Bulgar Kralının tahta çıkış yıldönümü 
münasebetiyle Reisicümhur İsmet lnönü ile Bulgar Kralı Boris 
arasında tebrik ve teşekkiir telgrafları teati olunmuştur. 

Cümhurreisimizin lstanbullulara yüksek iltifatları 
lstanbulun kurtuluş bayramı münasebetiyle vali ve belediye 

reisi doktor Lutfi Kırdar İstanbulluların sevgi ve saygılarını 
l\lilli Şefe bildirmişti. Milli Şef dün vali ve belediye reisine şu 
telgrafı göndermiştir: 

"Kurtuluş gününde İstanbulu heyecanlı bir sevinçle anıyo· 
rum.. Sevgili ve ileri vatandaşlarım İstanbulluları yürekten kutla· 
nm. Özden duygularınıza teşekkür ederim. 

İSMET İNÖNÜ 

Japonya 
r······ . ._ ......... ·--··--·-·············" 
Afganistani 

te, yabancı memleketlerden son B •+ f 1 v 

~ı:!~~~~~t~:e~ha~~~tr_kıı: SiamaKarşıl ı ara ıgı 
man müşahedesini ilk sayfala - B k 
rmda n~şrediY_~rlar. . . _ Taarruza ıra mıyor. 

"Berlıner Borsen Zeıtung,, dı- • • i. yor ki: 

"Bu müşahede yalnız bir tek- Ge~ecek eu··+u··n Muhar"ıplerle~: zip değil, ayni zamanda ve bil- 3' 
hassa Almanya ile Türkiye ara- O M b : 
sında hüküm süren kat'i itimat ostane ünase e+-i 
hususunda bir tezahür mahiye - ler idame Edı"lecek=.=.· 
tındedir. Duruma bakılırsa bu 

Roosevelt 
Bir Mesai 
Hazırlıyor 

Bitaraflık Kanunun 
Tadil Edilecek --

Birleşik Amerikanm 6 
Ay Zarfında Muhakkak 
Harp ilan Edeceği 

Tahmin Ediliyor 
Vaşington 8 (A.A.) - Kongre 

liderleriyle reis Rooseveltin me
sai arkadaşları bitaraflık kanu
nunun tetkiki meselesini müza -
kere etmek için bu sabah yeni -
den beyaz sarayda toplanmışlar
dır. Birinci celse iki saat devam 
~tmiştir. 

Resmen bildirildiğine göre, 
devlet reisi Roosevelt, kongrenin 
siyasi şeflerine Amerikan tica -
ret gemilerinin silfilılandırıla -
bilmesi ve bunların muharip mil 
letlerin limanlarında demirliyebil 
meleri ve şimdi memnu olan 
bölgede seyrisefcr edebilmeleri 
için bitaraflık kanununun tadili
ne taraftar olduğunu söylemiş -
tir 

Beyaz sarayda yapılan toplan
tıdan sonra parlamento liderle -
ri, reis Rocsevclt'in yarın me-

fSonu· Sa· :?: so· 6) 

Nazırı Dedi ki: 

' "Türkiye, Bu Yolda 
Talep Yapılmadığmı 

Bize Bildirmiştir .. 
_., 

lng~liz -Rus Müşterek 
Notası HaberE Yanlış 

Avam 'Kamarasında beyanatta 
bulunan Mr. Eden 

Londra 8 (A.A.) - Avam ka
marasında, Bulgar bayrağını ta
şıyan bazı İtalyan gemilerinin 
Boğazlardan geçmesi meselesi 
hakkında sorulan bir suale ce
vap veren Eden şöyle demiştir: 

"l'i.ırkiye hiikiıınetinin Mont
reux mukavelesi mucibiDce Bo
ğazların muhafızı sıfatiyle oran 
taahhütlerini bütün manasiyle i
fa için icap eden tedbirleri ala
cağına Britanya hükumetinı 
tam itimadı vardır. 

Bulgar hükumetinin bir mik -
tar İtalyan destroyeri satın ala
rak bunların Boğazlardan geçiril 
mesini istediği hakkındaki haber 
lere Türk hükumetinin nazarı 
dikkati celbedilmiştir. Türkiye, 
bu mahiyette hiç bir talep vaki 
olmadığını Britanya hükumeti -
ne bildirmiştir.,, 

Reuter'in bir haberi 
Londra 8 (A.A.) - Reuter teb 

liğ ediyor: 
Türkiyedeki Alman beşinci ko

lunun faaliyetine dair İngiliz ve 
Sovyet hükumetleri tarafından 
Türkiye hükumetine müşterek 
bir nota tevdi edilmiş olduğu 
hakkında Alman kaynaklarrndan 
işae edilen haber bugün Londra
da tamam·yıe "yanlış,, diye tav
sif edilmektedir. 

Yarın Başlayoruz 
-o-

İTİRAF 
Yazarı: Oğuz Özdaş 

Barlara düşen bir genç kadrnın 

pek ince bir görUtle tetkik edll
mlt. meraklı ve acıklı hayatı bu 
eserde sürükleyici bir UslOpla 
canlandırılmıştır. Yarınki TAN 

da okuyunuz. 
müşahede, Türkiyeyi İngiltere
ye kölelik yapmağa icbar etmek 
yolundaki bütün teşebbüslerin 
şiddetle reddi demektir. Gözü o
lan herkes görür ki İngiltere bu
günkü harbi daha hazırladığı za
manlarda her çareyo> başvurarak 
asıl Türkiyeyi tecavüz cephesine 

Tokyo 8 (A.A.) - "D.B.N.,. 
Domoi ajansının bildirdiğine 

göre . Tokyodaki Afganistan elçi
liği, Ingiltere - Rusya tarafından 
Afganistanda icra edilen tazyik· 
ler hakkrnda şu beyanatta bu -
lunmuştur: 

r ······--··-···-························--··-·······-·--····-··· .............. , 
5 Samatyadaki Kamyon Kazası e 

(Sonu; Sa: 2; SU: 4) 

2 i.ncide 
- \'Iemleket Röportajı 

Semih Ağlı 

3 üncüde 

Takvimden Bir Yaprak 
Ulunay 

İktısadl Tetkikler 
LOtfl Arif 

Bugün • · .. ~ •. 
, • M, Anterı"' 

Şehirden Röportajlar ~, 
• Sait ~~er 

Uzak Şarkta mühim temaslar 
yaptığı haber verilen Duff Cooper 

Manilla, 8 (A.A.) - United 
Press: 

Singapurdan gelen itimada de 
ğer haberlere göre, Japonya Si
am'ı istilaya hazırlanmaktadır. 

Japonya, Siam'da bir hareket 
üssü temin etmek için her çare
ye başvuruyor. Cenupta deniz 
ve hava üsleri elde ctmeğe çalı
şıyor. Bangkok'ta bir propogan -
da ofisi kurmuş ve Siam gaze -
telcrin<len bir çoğunu satın al
mıştır. Vay-Şing-Vay hükıimeti-

;sonu; Sa: 2; SU: 1) 

"Afganistan komşulariyle iyi 
münasebetler idame ettiği için 
memnun olduğu gibi muharip 
milletlerin hepsi hakkında da 
dostane duygular taşımaktadır. 
Afganistan bitaraftır ve bitaraf 
bir devletin takibine mecbur ol
duğu siyaseti takip etmektedir. 
Bunun haricindeki haberlerin 
hepsi fena maksatlarla yapılan 
bir propagandadan ibarettir.,, 

Fransadan Rus Cephesine 
Sevkedilen Alman Askerleri 

Lizbon, 8 (A.A.) - Paristen gelen 
haberlere göre, .isgal altında bulunan 
Fransadan Sovyet cephesine gönder:
len Alman kıtalarının mevcudu 200 
bin kişiyi bulmuştur. Bu kuvvetler 
şark cephesine gitmek için Alman top
raklarından geçirilmemiştir. 

\................... • • ·-·-···----·-· -- t ••••••• __.. ......... - ..... _.._ ....... J 

Dün akşam ü:>:eri Samatyada ilç kişinin ağır yaralanması ne neticelenen 
bir kamyon kazası olmuştur. Vaka yerinde alınan bu resim, kazanın nasıl 

vukubuldugunu tesbit etmektedir. Tafsilat ikinci sayiamızdadır. 

ı 

r-
ı Çocuğunuzu Mektebe 

~ 
Gönderirken Bir de 1 

Coc:uk· Ansiklopedisi 

1 

Alınız. ÇDnl<O bu Anuklopedf 
on• mektep ldt•bı k•d•r ve 
belkl ondan daha ziyade llzımdır. 

Flyab 6 llrad1T. TAN müeseseslnde ve kitapçılarda bulunur. . ____ __. 

ft1$4n 
o 

• lf,,,.·sk 

l\lerkez cephe~indeki harp ·.1ariy etini ve resmi tebliğlerde bahsi 
geçen Viazma ve Briansk şehirlerini gösterir harita 

:ALMAN ~TEBLiGi 

Muazzam 
İmha Harbi 
Başladı 

SOVYET TEBLiGi 

Viazma Ve 
Briansk 

Civarında 

Viazma 'da Bir Muazzam Tank 
Muharebeleri 

Cereyan Ediyor 
Çok Kolordular 

Sarılmıştır 

Cenupta Melitopol 
Zaptedildi, Azak 
Denizine Varıldı 

Buradada 6 Sovyet 
Fırkası Muhasarada 

Rus Kıtaatı, Bu iki 
Şehri Karış Karış 

Müdafaa Etmektedir 

iki Alman Fırkası 
Bozguna Uğradı 

Führer'in umumi karargahı 8 Londra 8 (A.A.) - Sovyet ge 
(A.A.) - Alman orduları baş - ce yarısı tebliği: 
kumandanlığının tebliği: 7 Birinciteşrin günü, kıtaları-

Ukrayna'da taarruz ve takip mız, bütün cephe üzerinde düş • 
hareketleri durmaksızın devam mania muannidane çarpışmışlar
ederken, 2 ilk.teşrin cephe mer- dır. Viazma ve Briansk istika -
kezinin yarılması neticesinde ye metlerinde, bu çarpışma hassa -
niden muazzam imha muharebe- ten şiddetli olmuştur. 
!erine başlanmıştır. 5 Birinciteşrin günü 42 düş -

Viazma bölgesinde müteaddit man tayyaresi tahrip edilmiştir. 
Rus kolorduları çevrilmiştir. Bu 27 tayyare kaybettik. Barontz 
kolordular kaçınılması mümkün denizinde 7 bin tonluk bir duş -
olmıyan imha tehlikesi karşısın- man gemisi l:>atırılmıştır. 
dadırlar. 

(Sonu; Sa: 2: SO: 3) 

" Bunları Kim Tanımaz ki ••• " 
Yazan: Rb'/t'/K HALiD 

Son gelen almanca bir mecmuada: "Bunları kim tanı .. 
-maz ki ... ,, başlıklı küçük bir yazı ve yazıya dair de bir 

resim var: Müzeye benziyen bir yerde, soğuk, insafsız, bayağı 
yüzlü yaşlıca bir kadınla erkek, kendi evlerinde yalnız başlarına 
ımiş gibi saygıs~casına iskemlelere oturmuşlar. dünyaya me· 
telik vermiyen bir tavırla keyif çatıyorlar. Mecmua, yan taraft& 
izah ediyor: "Şu fazilet taslayıcı, yapmacık mahlukları kim ta
nımaz ki? İçine onlardan karışmamış hiç bir millet yoktur. Ukala 
dünbeleği ve maskara olan bu küçük burjuva tipine en ücra köy 
den tutunuz büyük şehirlere kadar her yerde raslarsınız. O 
ideal'in, iyi niyetlerin karşısına dikilmiş bir engeldir; muharrir
ler, romanlarında onun bütün gülünç hallerini, küçüklüklerinı 
göstermek suretiyle aleyhine ayaklanmışlardır; liıkin kendisı 
duygusuzluk ve alımsamamak zırhına bürünmüş. yüzüne kasar 
süngeri tutmuş olduğundan hücumlardan müteessir olmaz, daim. 
sağ salim kurtulur. Buna rağmen ve belki de bundan dolayı o· 
nun, bu hayat telakkisi hararetsiz, hareketi heyecansız sefil nes 
lin yeni Avrupada ve her memlekette kökü kazınmış olacnl 
tır.,, 

Resmin altında da şöyle deniliyor: "Bu küçük burjuvaya 
amma hakikisine ne tesir edebilir? ister seyahate çıksın, iste. 
bır sergiyi gezsin, kendi havasını oraya taşır, muhitini berabc 
götürür ve her yerde kendisini evinde farzeder. Mademki alJ'\ 
ve hakaret ile öldürülemedi, ona harp açmak sırası gelmiştir .. 

Ben de bu tipten iğrenenlerden, uzağa kaçmadıkça rahat ne
fes alamıyanlardanım. l\foşrutiyettenberi .memleketimizin. le· 
çirdiği çeğit çeşit harpler ve sulhl«:r, facıa~ar veya şenlık cı 
karşısında, o, sadece hasis menfaatıne, aşagılık rahatına sarıl
mış, bitaraf bir müşahid benimsememezli~iyle n.~ ölüye . ağlamı~. 
ııe diriye gülmüştür. Mecmuada bahsedılen mucadelenın . n~ıl 
yapılacağını bilmiyorum; fakat halka . uzaktan baka?•. beşerıyetın 
bin türlü acısına ve çekişmesine peynır tulum~nun ıçınd.?n tok ka 
rınla ve küllenmiş yürekle, omuz silkmeğe bıle tenezzul etme
den seyirci kalan şu - zaten kendisini insanlık dışın~ atm~ş -
korkak kümenin yerinde yeller esmesinden haz duyacagım~ ~up
he yoktur. ?ira bir serseriyi coşturma~: va~an .":'eya hayır ışınae 
yürütmek, milli derde ortak etmek mümkundur; !akat onu hıç 
bir zaman! 



2 TAN 

( 
MEMLEKETTEN RöPORT AJ i Belediye Et 

\.. .J Sıkıntısının 
J zmirde flk f mar ÖnüneGeçiyor ---
H k t • ş h • Kasapların Kontrolüne 

~ QTe e l Ve e 7 lll Dün de Devam Edildi Adliye Vekaleti, Bu Husustaki Faaliyetini 

Ş. dı·k ,· Ma z Belediye, et meselesini halletmek Arttırmak Üzere yeni Tedbirler Almaktadır 
ım n ar as l :çin dün mezbc.h~~~ ge~iril~n bin b.tş Ankara, 8 (TAN Muhabirinden) - tara!tan n1ahkfırıh.:·m y~ tıp n.alkma

h":Y;.anı~ da keitlr~ m.~sı.ne. arar v:r~ 1 Adliye Vekaleti, kadın mahkUmların ları, tatil vakitlerinde yapC\cakları i -

r 

t 
k 
g 
A 
ır. 

Il 
Nakil vasıt<!ları mebzul -şehirlerde, 

ziyaretçiler, bol bol gezm~k 
ıraatma kavuşlır. Nitekim, lı:mirde de 

bu bakımdan hiç bir sıkıntı çekiln,i
roı·. Körfezden şehre bir göz atalım: 
Ortasına me~ur saat kulesini aıan 

ı:neydan ve hükiimet binası: Konak, 
~w-adan. sağa doira gid~lirse Güz ... ,-
ahya varılır. Tramvay cadd~sinin a

iı: lnônü bulvtırı. Daha ilerde İnciT"
ltı plij •e gazinosu var. 
lzmire nazaran, bir kaç derece dalla 

cr;n 1iühunette bulunan bu teois, h1ik 
;çin hem sıhhat, hem de eilence kay
cı~gı olmuştur. lnciraltı pl.ij ve gazino
FUnun maliyet fiyatı 65.000 lirad; • 
A.yr:.c.ı., gid:ş ve gelişte kolaylığı t~ 

ının i.;;İn, 16.000 lira harcanarak güzel 
ı:ur iskele de vucude getirilmiştir. 

r 
t 
F lnonU bulvarından yukarıya doğ "U 

!.l t.ksn sokakları çevreleyen tttahalleııin 

kalenin önüne de güzel bir a:azino :1;nırbcıe~~a~emu~~~;:'c~~~cm::taa:~- çalL~lırılması etraf~daki . faaliyetini ler bir pgrogrma bağlanarak isti-
yapıln.us. • . rın et ihtiyacını e-özönünde tutarak tevsı etmek maksadıyle bır takım ye- rahatlerinin teminine itina edilmek-
lzmıre ırs~nce, mu.tınka bur~ya çık- bir tf'vzi listesi hazırlamışlardır. Bu ni tedbirler ~lmaktndır. Halen Kay- tedir. İkamet ettikleri daireleri kalo

malısmız. Zıra, harıkuli.de guzel hır l listeye gört:, koı.saplara et verilmiş:ır. seri b~ez fabrıkasında çalışmakta olan rifer tesisatı , banyo vesaire gibi mo
manzara, ayaklannızın altına serılc.-j B .. h a k , . a Ima a 1 ,,1 mahkumlann sayısı 174 e çıkarılmış- dern teçhizatla t~hiz edilmb;tir. '.:\1ah (. kt' ugun ayv n es.fl'M y pı < y c. 0 • • 

c ır.. . . 1 için dün kasaplara tevzi edilen etlerd~n tır. Verılen malumata göre, kadın kUm kadınh.ır gN:e, gündüz işçisi ol-
Kadıfckaleden konağa ınehm ve yı- b. k b .. b k 1 k mahkCımlar fabrikada kendilerint' .. ! , . . ır ısınının ugune ıra ı ması eıı- • - mak üzere iki ekip halinde ça hşn1 ;;ı k-

r.e .. korfer:den znurı seyredelım~ S.>!a dilerine bildirilmiştir tahı-is edilen işlerde 60 kuruş yevmi- tadırlar, Ekipler 15 günde bir değiş-
J.ognı_ Kordon boyu uzanıy. or, ta. A .• - Hayvan borı•sı ko~iserJiği, et nar- ye ile <;alışmaktadırlar. Bu ücret. 

• k d Al k l k b tirilmekledir. Kayseri bez fabrikasın-sancaga . a ar . s<ın~a • ış ~ ır .!t- tıı hakkmda bir rapor hazırlamış ve mahküm kadınlar1n göı-tereceği liya-
hal ve ı~raç ıske1esı de şımendLt:r komisyona gör.dermişt:r. Fiyat mü- kat üzerine iki üç ay içinde arttrrıl- dan başka diger bazı labrikah:ırımızda 
hattı deruze k"1dar uzatılmış, Vapur- rakabe komisyonu bugün bu rapora maktadır, Tabldot ücreti olan altı li- kadın mahkUm çalıştırılması için tet
~dan alınan eşya, heme~ _vagonl.cıra •ı t"tkik edecek ve yeni bir et narhı ıa ra aylıklarından kesilmektedir. Diğer kiklere devam olunmaktadır, 
yuk.l~nerek memleket dahıhnde gon- karar verecektır Verilen malümnta -------------------------
derıliyor. göre, her cins et için ayrı bir n:ıdı ı D HA ld 

Kordon ~oyu ü~erinde devlet deniz-! konacaktır. . ~ a·ır Kamyon ün a e 
yollarının ıskelesı de var. Konak.ı.c..rı Dün de kasapların mevcut ctı narn . 
:,ürüyelim, Bu iskeleyi &eçelim. Atı- iızerinden satıp satmadıklarını test.t • a• ı• t•ıAk 
türk h•ykel;n;n ç•vr•lenditi m•y~·- iç:n Y•P•l•n t•tkikl•re b•l•d;y. ikı ... t iki Tramvayla ır n ı a 
r.a &eleceğız. Daha ileride de, Atatürk müdürlüğü tara!mdan deva medilmı~-
müzesi mevcut. tır. Evvelki gün adliyeye verilen Ç!.n ç t Oldu 

berlitaştaki ka&ap Muhittin Lebleb·- arpıc 1 
Binaya, kuşO. duycusu ile giren zi- cı, keçi etini koyun et! diye ve 70 ~ 

yacetM, milli kahramanın hususiyeti k S t •- bı'r bad'·e Du··ıı bı·r kabzımalın limonları S:\· 
ı.-· kuru~ üzerinden sattıiı için 8 gü1t Dün a şam ama yaua "' 

iıe karşıla1tığını anlıyor: Hercey, ol- bi k ·L· t ay ar" rartmak üzere yaktığı kaı·pit ~.iınb. as.ı-. ., hapse ve 25 lıra para cezasma m.ıh- olmuş r amyon t.ıtl ramv -

dt Çankayadır. Daha sağda Ha·~y 
addeu var. Bu.rada tamamlarunıyarı 

L muazzam bir mektep binası görülüyor. 
r Bariz bir ihmal. Ba yapı iJ~hangi 
" resmi makam ali.kadar ise, onun ha

duip ~ibi bırakılmış. Bana refakat ~- küm olmuştur Dükkinı bjr hafta k'\- f)Jnda 'k•lmJl, tramvayın sahanlığında nın ani olarak iştial etmesi netıc.:;ı, 
den belediye müfettişi A1i, dikkatimi, ralı kalacaktır. bulunAn üç kişi yaralanmqtır. sebze ve meyva halinde saat 17 rle 
küçük bir sandal üzerine çekti: Sirkeci-Yedikule arasında işliyen ve bir infil3k olmuştur. İnfilak çok şıd-o rekete g:eçmeti liı:ım! 

t Yukarda, Eşrefpaşa semti göze çar-
d p1yor. 

Bu fani kim, biliyor musunuz? tı: ... 
~ mırın eski belediye reislerinden hitl1-

metli bir vezir ki1 ilk imar hareketi 
r: onun zamanında &örülmüş. Kırır.ı, 
n Trabhııgarp ve Girit muh1cirler:·ti 
r ınr araya toplayan Paşa, o vakit bili 
t e çıplak bir arazi oJan bu ıemti, ou
ır' tara tahsiı etmiı. 
) Eşrefpap tipik bir adam imiş. O, 

belediye reisi iken me~ha.r Kimilp~a 
lımir valisi ve meşhur heccav Eşr~[ 
de Kırkafaç kaymakamı imiş. Her iı
cu için, ne gülünç hikiyeler ve riva-

., _vetler var, bJl!ıeniı:! Eşref Paşanın 

f Diğer bir hususiyeti de, kör olan b~r 
gôzüne, Türklyede ilk defa cam gdz 
takan oahıı olmasıdır! 

r 
c 

• *** A ı(alt yol, Etrefpaıadan. ti Kadı.
Eekaleye kadar deTam ediyor, 

l t.ski bir İzmirli anlattt: Beh~et Uz 
belediye reis.i olmadan evvel, bııral'.tr
lın otomobilin geçmesine imki.n yok

c cınıs 1 
Kadifekaleye çıkmadan cvve], yo] 

üstimde bir arat var ki, üstünde •a 
h bare yazılı: 11Hava şehitleri çe$lne3i, .. 

t\rkada da bu kahramanların ~bedi uy
hıtarına melce olan mezarlık: ..• 

" Kadifekale (1) Karyaltlar devrinden 
> kalma. 
t Burası da evvelce ç<Snlük imi$. Şiru
r !li temizlenmi,, çamlar ile süslenmiş ve 
c 

H_ Bakınız, dedi, Atatürk, istirdat- · i fk ti d n celen deth olmuş ve ses. şehr:n bir çok ycr-
tan Sonra tzml·r ko··rfezı·ndc bunu". I• ADLİYEDE . 1 birbirlerıne zıt s ı ~~e er e d 1 

-----· 42 ve 80 numaralı ık.ı tramvay ara- terinden uyu muştur. 
geımi!',lerdir . ., T k S d !'ından geçmek isteyen bir kamyon, ıU- iyi bir tesadüt eseri, işçilerin payrlos 

Kordon boyunun ark.asına Kültüı- Op Gpl arayın an f ratle manevra yapama~i::tndan buna etmesi sebebiyle bu hidise bir it:tç 
park isabet ediyor, Fuarın kuruldu- ınuva.ffak olamamış ve ıkı tramva/ın kişinin hafif bir surette yı.ıralanrn1sı 
ğu bu aaha, evvelce, yani istirdat e~- GÜmÜtı;. Ec.ya a~asında ka.lmıştır. Bunun neticesi Y~- suret:yle atlatılmıştır. 
ı:ıasında çıkan yangından sonra, b'.r 3" 3" dıkulcye gıtmekte olan tramvayın ?n 1nfil3.k, halin Boğaziçi denilen kıs-
!:>aykuı yuvası olmuş. Ç I Ç ki !ıahanlığında durmakta bulunan yolc•ı- mınd;1ki 34 ve 35 numaralı Rüstem vt: a an ocu ar lardan üçü ağır ıurette yaralanmıştır. L3.tife ait yıızrhanede vuku bulmU$ll.lr. 

Ya şimdi? Rüıtem ve L3.tif de bu sırada. yazın:ı· 
Hepimiz biliyoruz ki, o mezbele- Necdet, Sali.hattin ve Tahsin ad::.- 80 ve 42 numaralı tramvayların On nede olmadığı için kendilerine birşey 

~ikte kurulan Fuar, Izmire yeni !'>ir c!a üç çocuk Topkapı sarayının har:'T1 kısımları hasara airamış, kamyonuh olmamıştır. 
hay.ti.yet vermı·şt•·r Basmahane kap•- , . . d b·r k k ti' .. .. da karoserisi parçalanmıştır. 20 \·eıresın en ı ço lyme ı g-umu1 ilk. 1 Bu yazıhaneyi iki kısma ayıran 
f:ından &iren bit ziyaretç.i, Lozan k\- çalmış, yakalanmışlardır. Suçlul\r Vakaya müddeiumum i e koymuf- saitimetre kalınlıkta bir duvar t<.ınıa· 
p111na varıncava kadar, hayret ve talc- mahkeme karariyle tevkif edilmişle:- •ar. men yıkılmı$, yuıhanenin bütün ak-
dir duyguları içinde kalacaktır. dir s:ımı harap olmuş ve halin bu kısml'ı-

Bütün bu imar sahası, yani fzmir:n lsmail Dede Konseri da bulunan 35 yazıhanenin bütün caı11-
modem mahalelsi, bugünkü şehircı~ilı.. B k El . . ıarı kn·ılnuştır. 
!clikkisinin hatasız bir nümunesıd:c Ü lCŞ ÇlmIZ d v •ıd• Hadiseden on dakika sonra itfais-e 
1.'ürkiyenin diğer balde1erinde havaya: Billıırct bi.lyUk elçimi• Hamdullah Suphi e erı 1 \aka mahalline celmiş ve yıkılan h.r-
eüneşe ve bahçeye hasret kalmak "1:- ;e•:t~fv!ryar~~n eı1:!~~ii:.ed~o:tı•~I e~~i be~~d~~= Konservatuvarın tertip cttii;i tariht kon- sımların temizlenmesi için büyük e:.:ıy-

R serlerden birincisi evvelki alc1ara Beyoj:lun 
mek olan apartıman hayatı, İzmird~'kl omanyaya h•relııet edecektir. da Şehir tiyatrosunun ltoınedi kıımında umu- retler sarfed.i.lmiştir. 
modern mahallede, hava, gün~ş ve ma verilmlıüt. Halde bulunan yemişler:n bir kısr.ıı 

bahçe jçinde yapmak demektir. l~·J çoı!'0e~~~~:~i ~:ı~=.!za:et Ji~İe•;:do:~aer~i; ~~r mahvolmuştur. Bilhassa Rüstem -;e 
lunan a:Uıide bir hallı: i:ütleal tarafından 'ok 'Lltife ait olan yazıhanenin altında b;.r 

Modern mahallede bir çok meşh~r beıtcnilmittir. ;ııdiyede bulunan bütün yemişler p<1r-
adamiarm isimleri verJen caddeler 4/10/94ı tarihli ıaıetemiıde münteşir m•· raJanmı•. tır . kaleye konulan lımail !>ede reımlnin al- .. ., 
var. Fakat, bence, bunların en isa- bUGUNKO PROGRAl\l tına aehven (Sultan Aıiıi.n muerrinbatıtı) Halin diğer kısımlarına bir şey ol-
betlisi, Mustafa bey merhumun adını ya11lmıttır. Halbuki, kendiııi Sultan Aıl•in nlamıştır ...... . 
tOflyanıdır. Bu zat, İzmirde tabah .. l 7.JO Prorrı.m 18.30 Şarkılar delil. (Sultan Selimi Saliıin) mileırinbat1· ;_ ___ _., ____ _ 

'"" 7.33 Ml.i.ıik. (Pl.) 19.00 Konuıma sı idi. 
yapan ilk Türk hekimidir; doktorlu- 7.45 Haberler ı9.ı5 Caı orlı:eı;tra Bundan batka Iımail Dedenin Hicaza aıİ· 

1
-u, yabancı unsurlann elinden ala"l, 8.00 Mu:ulr: (Pi.) 19.JO HaMrler meti Sultan Hemit zuT1anınd.a dcA;il, Sultan 

8.30 Evin aaati 19.45 Yurttan ıesler Mecit ıamanındadır. Oıtlr diclycrct taahih 
bu mesleğe yerli malı damgasını vu- o 20. ı 5 P u • .. ,, caretcıi ederiz. 
ıan insandır. Kendisi, hayatında 6!)0(1 ı2.30 Pro&ram. !0.45 Faul ı 

ı?.33 Saz ııemaileri 21.00 L t takvimi 
ömeliyat yapmış! Bu, bir rekor! ız.45 J-IaMrler 2ı.ıo Şarkılar 

ı3.00 Şarkılar 21.30 Konuşma 
O 21.4J S~tıfoni orkett. 

13.30 Mürik CPL) 21.JO Halarler Semih AGLJ 
ı8 00 Proırım 22.45 Danı mOzifl 

(l) M"e,hur Mon PavUı. J 11.03 C•:ı orkestra ZJ.00 Kapanıt 

Ada Arabaları 
Adalarda calı,an arı.baların bir coiu teh· 

re ıelmektedir. Dl!n araba Tapuru Karakdye 
yanaşar•k yine bir çok ada arabalarını Ga· 
lataya cıkarmr,tır. 

İnhisarlar Vekili 
Şehrimize Geldi 

İnhisarlar Vekili Raif Karadeniz d .. n 
şehrimize gelmiştir. Vekil bir kaç g 1in 
~alarak tetkiklerde bulun3cııktır ı/ o..
kil, dün gümrüklerde meşgul olmı.14-

tur. 

GECE GELEN ·HABERLER Alman ~=.~·~~:d.ı ı 
Alman hava kuvvetleri, düş-

Son Tebliğ Etra
fında ilk Tefsir 

Sovvet Tebliği 
(Başı ı incldel 

Jlııazzam ta11k muharebeleri 

Elazığ 1 aggare 
Meydanı Açıldı 

manın kara ve demiryollarına 
i ağtr darbeler indirmiştir. Mute
.,. addit trenler tahrip edilmiş ve
ya hasara uğratılmıştır. Alman 

j tayyareleri dün gece Moskova 
1 ve Leningratta ehemmiyetli as
i keri tesisata taarruz etmişler 
dir. 

Merasimde Münakalat ve Maliye Vekillerile 
Hükumet ve Parti Erkanı Bulundular 

EIAzıt. 8 ( A.A.) - Burada Devlet 
Hava Yollan tar:ıfmdan yaptırılan 
h va meydanı bugün MünakalAt Ve
. !ı Cevdet Kerim lnc.·edayı'nm bir 
~utku .le açılmrıtır. 

Bu törende hazır bulunmak üzere 
yyi'.lre ile buraya gelen ~IünakalAt 

Vek -nizlc Maliye Vekili Fuat Ağ
... alı ha\-a meydanında sivil ve askeri 
erl in Ue Parti Azaları, halle ve bir 

::""....:.ı asker t:ırnfından seUımlanmt$trr. 

1ngiliz Tayyareleri 
italyan Gemilerine 

Hücum Ettiler 
.>falla, 8 (A.A.) - Tayyareler, pa-

1r sabahının ilk ~aatlerinde bir düş ... 
man vapur kaf!lesine kar ı yeni bir 
hUcum yapmışlar ve iki gemiyi ba

lı::en bir dilcrini de hasara uğramış 
ol.1rak bırakmışlardır, 

Resmi tebliğe göre, 5 torpido muh
nbı ~ :!n refakatinde bulunan kafilede 
56 bı'"' tonluk 4 ticaret vapuru bu· 
unnakt:ıydt. 

Tayya ·eler, kafileTiln en büytik va
pur .;.nu batmakta iken ve kara bir 
duIT'an salverir bir halde terketmlş
{ ?'dir. 

6.00 tnnil:ltoluk dll!er bir ııeml de 
) + nakta iken bırakılmıştır. Refak:.ıt 
em·'eri ara.!!nda panik çıkm..~ ve ge

:er pek geç olmak üzere z;unl sis 
1 l'm lal'Sa da rilzgAr bu sisi dağrt-
11 i tır. 

Tayyoreler!mWn 
'öı,mJ.ştür. 

hepsi üslerine 

~-~~-o-~~--

Otobüs Tarifeleri 
Belediye .i. ııdteşrlnden i1 ibaıen oto• 

rı:ıılerin hareket •••tlerhıl delhtirı:ııcfe k•· 
ı•r ve~i1tir, Yeni otobüs hare•et tarifesi 
nnema "e tiyatroya Vden h•lkm mıntak•• 
l rına oa1ı:lhU lat bdaf etmektedir. -----

JaponyG 
f Batı 1 t"ctde) 

ni tgnıması icin Siam hükümeti 
nezdinde israrda bulunuyor. 

Dığer yanda Sinm'a akın ha -
llnde bir ~ok .Japon teknisyeni 
de gelmektedir. 

MünakalAt Vekili İneedayı söyle
digı kısa bir nutukla., açtlm3k Uze
re bulunan bu hava meydanının Mil
li Şe! İnönü devrinin yurdun imarı, 
h3lkın refah ve medeniyet yolundaki 
inkişafını hızlandıran ve Atatürk 
!nkılfıbını tekemmül ettiren eserle
rinden biri olduğunu işaret eylemiş 

ve bunu takiben ~'Taliye Vekili Fuat 
Ağralı iyi dileklerle meydanı açmış
tır. 

Suriyede Kurulan 
Yeni Hükumet 

• 
Bazı Kararlar Aldı 
Aqk:ıra, 8 (Radyo G.!.zetesi) - Ge

neral Catroux'nun Suriyeye istikl11 
veren beyannamesinden sonra burada 
bir hükômet kurulmuştur • Yeni Su
riye hükümcti apfıdaki kararları al
mıştır: 

1 - Vaziyet müsait olunca bir Su
riye ordusu kurutacaktır. 

2 - Arap memleketlerinde siyasi 
mümessill:kıer ihdıts edilecektir. 

3 _: İaşe işi esaslı surette halle
dilecektir 

4 - Memleketin idare işleri ıslah 
ed;lecektir. 

5 - Ziraat İJ?ler:yte yakından ali
kadar olunactktır. 

Londraya göre Suriyenin ilk siyasi 
mümessili Kahireye gönderilecektir. 

İngiltere Finlanda 
Münasebetleri 

Yeniden Bozuluyor 
Ankara, 8 (Radyo gaıetesi) 

Londradan bildiril<liğine göre, Sov
yctıerle muhasamata nihayet veril
mesi hakkında fngilterenln Finll'lnda
ya yaptrğı teklife Finlandanın cevabı 
Londraya gelmiştir. Cevabın metni 
neşredilmemi$Se de menfi. oldulu bil
dirilmektedir. Londra, cevabın Al
manya t<trafmdan ilham edildiği ka
naatindeçlir, Bu h:ı.le ııörc. fng-iltt"re
nin kendisini Finlanda ıle h3rp ha
linde saynıası ve bunu ilJn etınesi 

beklt"nMektedir. 

Almarı hususi tebliği 
Berlin 8 (A.A.) - Alman or

duları başkumandanlığı bu ak -
şam aşağıdaki hususi tebliği neş
retmiştir: 

Bir Alman zırhlı ordusu, İtal
yan, Macar ve Slovak teşkilatla
riyle takviye edilmiş olarak 
Dinyeperpetravsk çevresinden 
cüretli bir hareketle Azak deni
zine inmiş ve bir cephe taarruzu 
ile Melitopol yakınlannda meğ
lüp edilmiş olan dokuzuncu Sov
yet ordusunun ricalini kesmiş -
tir. 

Bu sırada Alman ve Rumen kuv
vetleri de düşmanm takibine batıdan 
doğuya doğru devpm etmişlerdir. Bu 
takip csan~mda muhafız krtalarma 
mensup süraW bir te~kil Azak deni
zi sa.hilindcn ilerliyerck şimalden i
nen u.rhlı kuvvetlerle birleşmiye mu 
vaffak olmuştur. Bu suretle her ta
raftan sıkştırılmış bulunrın altı, yedi 
Sovyet tümeni yakmda imha edile
cektir. 
Mağllıp edilen ve Rostof istikame-

tinde c;ekilmiye çalış.on zayıf düşman 
bakiyeleri muha!ız teşkilleri tarafın
dan yakından trıkip edilmektedir. 
hfuhafız teşkill11ri Mariopol'a varmış 
bulunuyorlar. 

1 Fırka imlıa edildi 
Berlin, 8 (A.A.) - Şark cephesinin 

cenup bölgesinde dün cereyan eden 
muharebeler esnasında Alman kıtaları 
bir düşman tümenini imha etmişler ve 
3 500 esir almı$1ardır Cephenin mer
lrezinde bir Alman kolordusu, 2 ve 3 
İlkteşrin arasmda 180 Sovy.et tankı 
tahrip etmiştir. 

Hava lıücumları ile il 
demiryolu kesildi 

Bertin, 8 (A.A.) - Sovyet demir
yollar şebekesine karşı yapılan Alman 
hava kuvvetleri hücumu h::tSsaten şid
detli olmuştur. Kırk dördü mütecaviz 
demiryolu kesilmİ$tİr. Bu bombalar, 
~imendifer malzemesini h:tkiki bir en
kaz 11iın1 haline cetirmi1tir. dört, beş 
ve altı Birinci teşrin günleri 91 Sov
yet treni tahrip edilmiş, 128 tren de 
aiır hasara uiram1$hr. 

Alman kıtaların1n, Azak denizi şi
mnlindeki mtntak:ıda, miıttefiklerin 
yardımı il~. doku7.uncu Sovyet ordu
sunu harp harici bırakmilk suretiyle 
elde ettiği muv:ıffakıyeti. Bertin ga
zeteleri. Sark h:-ıro tı.~ıh-ıoıınrl~ c;İrnrliv~ 

(Batı ı lnctdel 
sokmağa çalışmıştır. Türkiyenin 
coğrafya mevkii dolayisiy le işgal 
ettiği hususi durumu Ankara ta
mamiyle müdriktir. İngiliz ta
leplerine mutavaatm doğuraca -
ğr tehlikeler anlaşılmış ve har
bin ileride genişlemesini elde 
etmeğe çalışan İngilizlerin pro
jelerinden Türk siyasetini ayır
mağa gayret edilmiştir. 

Bu arada, Almanya ile TilTkiye a
rasındaki ananevi d06'lluk bir kere 
daha yeniden teyit edilmii olmasına 
rağmen Londra tahrik manevralariy
le müdahaleden vaz geçmemiştir. 

Türk - Alman deklArasyonu, Ber
lin ile Ankara araıunda mevcut tyl 
münasebetleri bir kere daha belirt
mekte ve Türkiyeye İran ve İrakm 
ftkıbetine benzer bir Akıbt't hazırla
mak istiyen fesatçılarm t.flzı niyet
lerini de ayni zamanda aydınlatmak
tadır, 

Londra 8 (A.A.) Reuter ajan
sının .Moskova muhabirı yazıyor: 

uKızıl Yıldız,, gazetesinin bil
dirdiğine göre muazzam tank mu 
harebeleri, cephenin merkezın
de Viazma ve Briansk bölgele
rinde gece ve gündüz durmaksı
zın devam etmiştir. İlk defa o
larak Sovyet tebliğ.nde ismi ge
çen bu iki şehir, Almanlara pek 
pahalıya mal olan şekilde, karış 
karış müdafaa edilmektedir. Ma
amafih Führer'in bu ileri ha.-e
kette her şeyi tehlikeye koyıı:a
ğa niyet etmiş olduğu da aşıkar
dır. 

"Kızıl Yıldız,, gazetesinin yazdı~ı
na göre, Sovyet rnüdafaas:ını bir nok
tada yarmak için Almanl~r. Sovyet 
tank cüzüt.ımları buraya yetişip düş
manı durdurmak için n1uharebeye gi
rişmeden evvel, ihtiyat kuvvetlerine 
dahil olan ve 13 ti hava kuvvetleri 
tarafından tahrip edilen 108 tangı i-
leri sürmiye mecbur olmuşlardır, Düş 

Bulgar Kabinesi Toplandı manın 20 tangı ve 50 muharebe ara
Sofya, 8 (A.A.) - Nazırlar meclisi, bası tahrip edilmiştir. 

dün akşam toplanmıştır. İçtima, sa- Düsmanın tankları ve piyadeleriyle 
at 17 den 21 e kadar devam etmiştir. :suratla burada darbeler indirip yer
ldeclis, harici işlerin tetkiki ile meş- mak istediği küçük bir böl~ede de 65 
iul olmuştur. ı tank tahrip olunmuş ve 1000 düşman 

Bir Fırın Yandı 
Dün akşam saat 19,50 de Büyük

dcrede Mehmet Alt isminde bir zata 
ait fırmdan yangın çıkmıştır. İtfaiye
nin büyük gayretine rağmen tırm ta
mamen yanmış, yanında bulunan ah 
şap bir ev de kısmen zarar görmüş
tür. 

aslteri ölmüştür. Sovyet ı:nukavemC'ti 
kudretini muhafaza etmektedir. 

* Londradan verilen haberler 
Londra, 8 (A.A.) - Öyle anla~ı

hyor ki, Hitlerin Moskova istikame
tinde başladığı taarruz cepheden ya
pılan bir taarruıdu.r 

Sovyet tebliğlerinde zikredilen Vi-
azma kesimi Smolensk'ten Moskovaya 

kadar yapılan bütiln harek:ltı, ıümul giden yol üzerinde ve Moskova şehrin
bakımından ceride bırakan halihazır- den 225 kilometre mesafede bulun
daki muazzam harekltın bir safhası ı maktadır Bu kesim misli görülmemiş 
olarak gösterilmektedir. şiddetle Yapılan taarruza knrşı müda-

Karaya oturan zırhlılar faa edilmektedir. Si~dHri halde Al-
. . manlar V elike Lukı ıstıkametınde bır 

. !'elsınki, 8 (A:A.) - Kronttadt hamle yapmakla R:hevi istihdaf et
muıtahkem. mevkı kumanda.o~ Sovyct 1 mektedirler. Muazzam kıskaçın şimal 
Amirali Trıbutz, Neva nehr: ıle lios- kolu belki de Novograd istikametinde 
koje kanalı arasında Kiroff ıın1hn- harekette bulunmaktadır Maamafih 
dan. i~i k:ruva.~örü kuma oturtmuştur. şımdi Viazma'ya karşı y~pılan bamle
Bu ılr:ı kruvaı:or de Marat ve Oktobrs- r.in tahmin edilen bu hıımlelerden biri 
kaja Revoluzia zırhhlandır ve Alman ~lmadığı anlaşılmaktadır 
hava te$ekkü11erinin devamlı bombar- · 
dnnanına maruı bulunmaktadır. Mareşal Timoçenko, Smolensk çı-

cep/ıelerde kı• ba,.ladı kıntısını ecri almııtır, fakat akşamla 
Y :ı- sabah arasında geçen müddet zarfında 

Bern, 8 (A.A.) - Hup bölcesinde 
bulunan İtalyan pz:ete muhabirlerin
den gelen tell"faflara cöre, Ukray
na da dahil olmak üzere bütün Sov
,.et c"phelerinde kı1 bılşlamıştır. Cor
riere Della Sera'nın muhab!ri diyor ki: 

"Kt$ beklenmedik bir tarzda gelmiş 
ve yatla kış Rrasında lıemen hemen 
hiç fasıla olmamı!l;ttr. Devamlı su
rett~ dondurucu ve yüze biT" celik uc 
..-ihi h-. ....... ı.,: •. , ... ;::. .... ,,,. v~imaktadır 

Almanlar çıkıntının zirvesine kadar 
kendilerine yol açmışlardır. Buna rağ
men çıJcmtmın elin Rusların elinda ol
duiu anla~ıhyor. 

Almanlar, ayni zamanda çıkıntının 
cenubunda, Briansk civarında taarruza 
reçerek Sovyetleri Moskovanın cenup 
doğusunda durdarmaya teşebbüs ve 
hücumlarını doğrud:ın doğruya Viaz
ma'nın doğu bölgesi üzerine teksif 
.. ,ıı ....... 1., .. 

_.,__ 

Muhtelif Maddelerin 
ithali Kolaylaştırılacak 

Dün şehrimize gelen T.icaret Vekiiı 
P.fümtaz Ökmen'in reislilinde mın".d
ka. ticaret müdürlüiünde mUhim biı 
toplantı yapılmıştır. Toplantıda v:l:i 
\•e belediye re si, fiyat mürakabe U· 

mum müdürü ithalat birlikleri un1u.~1i 
J. itibi ve kit ip muavinleri, petrol o
fis müdür mu nvint ve ticaret müdtiril 
ı.ulunmu~tur Görüşmeler, bilhassa it
halatı ar't.tırmak :cin vek5..leün almak
ta olduğu tedbirlerle. bunların tatbi .. 
l.at bakımından vereceği netiçeler et
i ahntht yapılmıştır. lth~lit birlikled ... 
nin muhtelif mo.ddelerin ithalini ve 
tevziinde kolaylığı mucip olacak şek 1-
de genişlemcS.: düşünülmektedir, b..ı 
maksatla halkla teması en ya.kın bıı
lunan esn:.ıf ve ticirlerin istedikleıi 
malları tesbit etmek ve bunları o.1-
mak için her birlikte blrer müracfl"\\ 
bürosu açılması muvafık görülmu'.j
tiir Birliklerin e-enişletflmesi ve b.ı
gü~kü vaziyetin daha fiili bir hale ge
tir:Imesi için alikadarlara yeni dir!k
~;ner verilmiştir. Toplantı dört s.ı~t 
ııürmüştür.Ticaret Vekili yarm akşama 
kadar şehrimizde kalarak tetkikler1r:e 
devam edecektır. 

MilTEFERRIK : 

Türkiye - lsviçre 
Ticaret Müzakeresi 
Bazı blokaj vaziyetleri dolayısiyle 

İ!-viçre ile yapbğımız mal müb:ıdele•i 
durmuştu. lıviçre hükômeti yenıd~.1 
nıübadeleyc başlamak arzusunu izh2ı· 

t.tmiştir Yeni b:r ticaret anlaşma,u 
yapılmasını ist;hdaf eden bu arzu ü
zerine 1sviçreden önümüzdeki hatta 
içinde bir ticaret heyeti metT1Jek.::ti
mize ~elecektir. 

BATAN ~TALYAN VAPURU -
Üç sene evvt:I Çanakkalede bir çar
pışma neticesirde batan İtalyan I<s-
popino vapurunun sahipleri tarafın
C:an gösterilen muviıfakat üzerine ıe
minin dinamitle parçalanmasını hükil
Metimiz kabul etmiştir Gemide bulu
nan k:ıyın ve me,e kerestelerinin za. 
ıar görmedij: anlaşılmış ve kerest~
lerin çıkarıJmasına başlanmıştır, 

-<>· 

Burhancttin Ali Defnedildi 
Eski ıı:a.retcdlerden Burhanettin Ali Mara· 

lın öldüA:ilnü diinya:rmıştık. Cena1tsi dl.in ar· 
kadatları ve akrabası tarafından 13eyo lu 
haııtah.anesinden alınmıt. Ferikoy camiine nak 
ledilmi~ ve namaıı kılındıktan ı;onra oradoı.· 
l.i kabrhtana defn"rlilıni,tir 

Cenue, vali LUtfi Kırd•rın emriyle bele. 
diye urafından kaldırılmıt. ve merasimde 
bulunanlara da otobils vt Otomobil tah,iı 
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VaL muavin. Ahmet Kınık ile Lı 

H:diye iktısat müdürü Saffet Sez 
dün sabah odun meselesı hakkında 
lıye ızahat vermişlerdır. Şimdiye k 
dar murakabe komisyonuna vcrıl 
muhtelif raporlar arasında esa.a.lı n ·, 
taı nazar farkları e-örü1düğü ıçin v; 
bu işin b:r heyet tarafındn mhail · 
de telk..ik edilmeııni luzumlu görmü 
tür. Bunun ıizt:rine, aJtı kit>ihk bir h 
yet seçilmiş~ir. Bu heyet, evveli Ka 
dıraya gidecek, oradan Şile. İğnea 
l:Sursa ve havalisinde tetk:kler yap 
tak ve bu işi bir haftada ikmal cd 
Lektir. 

Heyetin vereceği rapor mürak.ı 
konus)'onunda evvelce rapo! ve:
rneml!rlarla toptan odun ticareti y 
panlann buzurıyle münakaşa edilec 
ve ondan sonra kat'i bir karar ve. 
lecektır. 

Bu işler bitirilinceye kadaT" mevl.: 
odun narhı aynen devam edecek 
cdunlan ıslatan, satmamak içın rizl 
yen veya pazarhkJa satanlar der 
ihtik.ir suçiyle adliyeye verilece 
!erdir. 

Esrar Kaçakçıları 

Mahkum Oldu 
Esrar, kokain vesaire cibi uyuşttt 

rucu madde kullanmak, satmak, sat 
alm;ık veya satmak üzere bunları ya 
uında bulundurmak suçlarından mı· 
run oiarak Örfi İdare Mahkemeler~ 
vf"rilmıı bulunan eşhasın iki sene ; 
dört tene arasında muhtelif nıikdarıJ 
hapis ve o kadar müddet sürgün ,. 
ağır para cezalarına mahküm edildik 
1eri Oirenilm:~tir 

ihtikar Taramast 
Be:cdiye İktısat müdürlüfü memur 

tarı di:n Beyoğla semtinde iht!kir tl 
ı aması yapmışlardır Bilhassa bamuı· 
Iu maddeler üzerinde durulmuştur. Bi 
cok. yerlerde sandoviçlerin 3 kuru . 
peynir!i veya salamlı sandoviçlerin 
kuruşa s~tıldığ. görülmüştür. Halt·u 
ki kuru sandoviçlerin 60 para, p~7 
r:rli ve salamlı aandovi(lerin de Uf' 

ı<uruşa satılması lizım gelmektedir. 

TAKVİM 1 RAMAZAN 
edilmi'jtir. Garetedlcre kar}ı her .,.eaile ile ı...,------
eosterditi alikad•n dolayı vali LO.tfi Kırdara \ 17 
te~kk(lr edcri..:r. ------

Yeni Ekmek Narhı 
Bu 6ababtan itibareıı ekme it ıJ lcuruı 1 O 

para üıcrindC'n satıalcaktır. Hamur ve nok· 
ıoan ekınek bulunduran fırıncılar alır ceıa
lara çarptırılacaktır. 

Odesa dayanıyor 
lltoskova, 8 (A.A.) - Sovyet teb

liği zeylinde deniliyor ki: 
Odesanın kahraman müdafileri, Al- 1 

man ve Rumen kuvvetlerine ağır 
zayiiıt verdirmişlerdiı-. Dört SO\'YC:i 
plyade taburu .re 27 inci Alman pi
yade fırkası 175 inci alayı bozguna 
uğratılmı~tır. Dıişman 49 top, 25 mit
ralyöz, 92 siper havan topu ve ki.ıl
liyetli nıiktarda mühiınmat i~tinam 
edilmiştir 

Lozovsk'11in sözleri 
Moskova 8 (A.A.) Sovyet 

sözcüsü Lozovski, dün. gazeteci
lere yaptığı beyanatta, Sovyet 
ordusunun bütün kuvvetlerinin, 
merkez cephesindeki yeni Al
man hücumuna karşı koymak 
iç.n tahşit edilmiş olduğunu bil
dirmiştir. Lozovski'den, Hitlerin 
bildirdiği yeni taarruzun bekle
nip beklenilmediğini ve başlayıp 
başlamamtş olduğU sorulmuştur. 
Lozovski, "bu başlangtçtır,, de
miş ve şunları ilave etmiştir: 
"Eğer Almanlar bir kaç yüz 

bin insanı daha ölüme göndere -
bilirler ve göndermek isterlerse, 
buna muvaffak olacaklardır . ., 

Lozovaki, sözlerine şöyle devam et
miştirı 

"Bütün Almanlar biliyorlar ki, Al
manya, zaferlerine ratmen Amer.ika 
Birleşik Devletlerini ve İngiltereyi 
mağlı'ip edemtl, Rus kayıpları masal
ları ve derhal başhyacak bir taarruz 
vaatleri işte bundan doima'lı:tadır. Bu
na ikinci bir seb~p de, Hitlerin kış 
tamamiyle başlamadan büyük muvaf
falciyetler istediiidir. Fakat tecrübe 
isbat etmiştir ki, yeni ıehirlerin zap
tı, nihai zaferin yaklaşmasına hiç de 
}·ardım etmemektedir ... 

Jlolotofun Berlitı ziyareti11-
de neler görüşülmüştü? 

Gazeteciler toplantısında, bir mu
habir. llitlerin. son nutkun:ı, Moloto
f un geçen Sonteşrinde Berhn: ziyare
tınden bahsederken Sovyet hariciye 
halk komiserine karşı ileri sürdüğü it
hamlar hakkında Sovyet söı:cusu 
Lozovski'den bir sual sormuştur. Lo
zovsk.i 5u cevabı vermiştir: 

l - Finl.inda hakkında, Molotof, 
yalnız Finlindadak: Alman kıtalarının 
geri alınması meselesini ortaya atmış
tır. 

2 - Romanyaya ~elince, 1939 paktı 
hilftfma olaT"ak, H'tler, Alman askpr
lerini Romanyaya sokmnd3n evvel, 
Sovyetler Birliiinden dani~mada bu
lunmamıştır. Sovyetler Birliği, Hitle
rin Sovyetler Birli~ine hücum ıçın, 

Romanyayı bir basamak gibi kullan
mıya hazu-landığını bilmemezlik ede-
mezdi. -

3 - Romanyaya Alman kttalarınm 
gcinde-rilmes\nden ı-onra, Alman teh
rlirlirin Ralkanlar il7f'rinrl(' rlol:ı~:ık
ta l>L.ltındu~u ft.şik lrdı. Sovyctl('r Oir-
,. 1 f~, .. ·• ' • 

PERŞEMBE 
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Roosevelt Bir Mesai 
Hazırhyor 

(Batı 1 incide) 

busan meclısine hır mesaj gön
dererek bitaraflık kanununda 
bazı değişiklikler tavsiye edece
ğini haber vcrmi:;lerdir. 

Pa11ama11m verdiği karar 
Va~ngton, 8 (A.A.) - Roosevelt, 

Panamanını ticaret gemilerinin teslih 
edilmemesi lüzumuna dair olan kararı. 
nın Amerikanın bitaraflık kanununun 
süratle gözden 1"eçirilmeıinl zaruri 
kılmış olduğunu beyan etmiştir. 

"Amerika 6 pya kadar 
harp illin edecektir,, 

Nevyork, 8 (A.A.) - Rocae Drum
mond, Christian Sccince Monitor'da 
çıkan bir mak;ılesinde ıöyle diyor: 

116 aya kadar Amerikanın harp ilin 
edeceği fikrindeyim, Bizim demokra
simiz hudutsuz bir zaman Jçin ilin e
dilmemiş harbe devam edemez. Na
tizm bir taraftan sulhtan ba.h!lederken 
diier taraftan da harbe esaslı ıuret
te devam edeb1Ur. Fakat demokrasi 
bunu yapamaz Demokrcısi, yarı mu· 
hariplik ve sözde bito.ranık halinde i· 
ken millt birliği emir ve sanayii sefer
ber edemez ve müdafaası ic;Jn orduyı' 
ı~ullanamaz. Demokrasi ba,kaların' 

aldatmıya çalışamaz. çünkü kendi ken .. 
dini aldatmak tehlikesini göze alam'.llı 
Hadiselerin Amerikayı 6 aya kadaı 
lıarbe iştirnk ettireceiini söylemek 
•klıselimi. kullAnmaktan başka bir "i"' 
deiildir ... 

Welles'in sözleri 
Nevyork, 8 (A.A.) - Harici !ic. 

ret birliği umumt toplanhsmda 151 
ıöyliyen Hariciye ?\-tüsteşan Sumnt
Welles demiştir ki: 

"Harbi t;ıklp edecek ol~n dcvı 

Birleşik Amerika icin. halih;ızıı-d 
buhran devresi kadar nnzrıt olacaktır 
Fakat Amerikalılar i.;-in htt tilri 
mül5.hazanın fevkinde tutulması I;) • 
zrm gelen en bi.iyük hedef, şimd 

Hitlerizmin maj:lübiyetidir.,, 

mıya teşebbüs etti. Fakat Bu1$?nr hii 
kôm~ti. müzak!'rell:'re b::ışlıyncak hı 
vaziyette buJun:nadrğını bildirdi, 

4 - 1941 Martında, SovyPtler Bir 
li~i. Türkiyeye, hücuma u~radıNı t:ık 

dirde, Sovyetlerin tam anlayışına ve 
bitaraflı~ına güveneblleC"eğinJ temin 
ettil!:i zaman, bu, Almanyanın hoşuna 
gitmedi.,, 

Lozovskl. sözlerini şöyle bitirn·d~t 
"Eter Hitlerin şlmd' rled!klerı do~ 

ru i:ı::e o halde. niçin Molotof ile gö 
ri.ısmelerdcn sonra, iki mcrnlekt'tı 1 
gil\yen botnn •nOhtrı nı C"'f'l<'ı .. P 

rindC' nn ;1şmıy:- vrırılrlı~ın ~ıı "' r 
f hl , ,. pf .. 
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it ar fhk 
an u 
Ajanslar dün, Roosevelt'in bita

raflık kanununun tadili mese
lesini kongre liderleriyle göriışeceğ~rıJ 
haber verdiler. Bugün de resmen böl
clirıldiğıne göre: Roosevelt bu zatbtA 
Ameı :kan ticaret gemilerinın silah
lnndırılmaları, muharip devletlerin ll
manl:ırma gidebilmeleri ve memnu o
lan denızlerde seyrii sefer edebilmele
ri için bitaraflık kanununun tadil°rı:
taraftar olduğunu ve Panama hükfi
metlnin ticaret gemilerinin si\ahlan
dırılmamasına karar vermesinin bu i-
ın suratle neticelendirilmesini zaruri 

k .dıgını soylcmiştlr. 
Atlantik deklarasyonu ile mcmlcke

tını Nazızmi imha etmek için müca
del~ eden devletlerin safına soktuğunu 
resmen ılan eden Rooseveltin, Ameri
kanın bu milcadeleye müessir b r su
rette iştirak edebilmesi için hareket 
serbestisini tahdit eden bitaraflık ka
r.ununun ilgası için kongre liderleri
nin peşinen muvafakatini almak iste
mesi gayet tabiidir. Çünkü bu kanu
nun lagvından veya tadilinden sonra 
Amerikanın harbe girmesi ihtimali ço
ğalacaktır ve bu tedbir sayesinde mu
halıfler Roosevelt'i şahsen A.m~rikayı 
harbe suruklemlş olmakla itham ede
miyeccklerdir. 

İnfiratçılar, Nazizm aleyhinde böy
le bir karar alınmasına mani olmak 
için propaganda faaliyetlerini şiddet
lendirmi111erdir. 
Tanınmış gazetecilerden H. John

son, Knox'un demokrasilere müessir 
bir surette yardım edebilmek için da
ha çok masraflara katlanmak lazım gel 
diğ.i hakkındaki noktai nazarını şu su
retle çürütmek istcmi11tir: 
"Amerikanın denizlerin hürriyeti hak 

kındak! eski prensibi şımdi denizlerin 
hakimiyeti prensibine istihale etmiş
tır Knox'un teklıf ettiği proje Ame
nk°ayı iflasa götürecektir. Amerikanın 
içine atıldığı harp sergüzeşti, hudut
r uz masrafları mucip olacaktır. Bun
dan hasıl olacak borçların ve inflation 
un derecesini tahmin etmek imkinsız
dır ... 

Fakat, Knudsen: En büyük tehlike
nin, Hitlerin bütün dünyayı tek blr 
adamın idaresi ;.!tına koymak istemesi 
olduğunu, demokrasiler mağlup oldu
Cu takdirde memleket adını değiştir
mek lazım geleceğini ve ondan sonra 
Amerıkanın bir coğraii mıntakadan 
b şka bir şey olarnıyacağını söyliye
rek demokrasilere azami yardnn ya
pabilmek içın istihsallitın mütemadi
yen arttırılması lüzumunda 11rar et
mıştir 

Epeyce zamandanberi sesi İ§İtilme
Yen Wılkı de, Lord Halifax şerefıne 
ver len bır ziyafette: Amerıkayı ve 
butun dunyanm hurriyetini felikete 
surtikleyccek olan bitaraflık kanunu
nun lağvı zaruretinin her aklı başın
da insan tarafından takdir edileceği
n soylemlşt1r. 

Hull, buguııku vaziyet içinde ticaret 
gemilerinin silahlandırılmasının tama
mıyle normal olduğunu ve bunu me
neden Amerikadan başka bir huldl
met tanımadıgını söylemiştir. 

S. ·welles Amerikanın esas gayesinin 
beyan ctmıştir. 

Hıtlerın tam mağlUbiyeti olduğunu 
Roosevelt uAmerikrı mesai Fede
rasyonu" na bugun gonderdiği bir me-

jda mılli tes nüt ve ıstihsal gayret
lennin arttırılması zaruretıni bir de
fa daha tebarüz cttirml§tir: •• Ancak 
gayretlerın birle~tirilmesi sayesi ~e 

Nazi tehlikesine karşı konabilir. 1' tz~ 
siırulerinı mağlup etmek için pek ok 
tank, tayyare ve top yapmak lazım
dır. Esaret altmdak: işçller, kendile
rini esaretten kurtaracak olan hürri
yet silahlarını yapan işçiler olarak si
ze güvenmektedirler. Vazifenizi ta
mamiylc yapacağınızdan emnim ... 

Fin Notası: 
eı: kaç gün evvel Times gazetcFi, 

İngıltere hukiımetinin Fınland:ı
ya verdıgı son nota ve Eden'in bu 
husustaki beyanatı hakkında şu müta
leada bulunmuştur: 

"İngıltere hukilmeti, meselenin bu 
geç safhasında bıle, Fınllinda ile İn· 
giltere arasında normal diplomatik 
miınasebetlenn teessusiınü müsait bir 
surette karşılayacaktır. Finlinda.nm 
hakiki menfaatlerini düşünen İngilte
re, onu feliikete siırukleyecek olan 
bir vazlyetten çıkabilmesi için son bir 
fırsat vermektedir.,, 

Hull de bugun matbuat konferan
sında yaptığı beyanatta: Finlerin 1939 
hududundan ne kadar ileri gidecekleri 
meselesi ile şiddetle allikadar olduğunu 
ve İngiltere hukiimetinin bu mesele i
le, Finlandaya bir ıhtar notası gönde
recek derecede alakadar olmasını gayet 
iyi anladığını söylemiştir. 
Amerıkadaki Fınlanda sefaretinin 

bu konferanstan sonra neşrettigi :ıu 

mealdeki tebliğ şayanı dıkkattir: 
"Finl nda tedafui bir harp yapmak 

tadır FinUinda arazisinin miıhim kı
sıml~rı henüz düşmanın elindedir Fin 
landa orduları. Sovyetlerin taarr~z i
çın ist fade etm ı oldukları mc:vkıler
de de h rbetmekted rkr.,. 

Ajanslar, Finlinda hıikfımetinin ln
tiliz notasına cevap verdiııinl bildiri
yorlar. Bu cevabın muhteviyatı hentiz 
maliib değilse de, Finle,.in muhasa
mata nihayet verm1ye e.t(ıeri zanne
dilmekted r Btı vaziyet neticesi, 1ngil
tere htik\l.~etinin Finlandaya karşı, 
notasında bildirdiği hasmane vaziyeti 
Alması ıhtimali vardır Kızılordunun 
ş ddetli Alman taarruzlarına hedef ol
duğu bir z manda İngiltercnin garp 
cephesınde iiul denebilecek bir vaziyet
te kalması, belki de Finlandaya karşı 
yapacağı geniş mikyasta bir hareket 
hazırlığı ıle izah edileb'lir. 
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Topraklarım~z, Çeşitli Odun ve Komurden 
Narhı Kaldırmal ı 11 
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Ta bii Fıs kıy eler 

Yazan: ULUNAl 
Eminönü meydanı tanzim edild & 

Mahsul Y etişt irecek
1 

E fı R 
e d Getir Odunu, Al Paranı - Bir Narhhr Gidiyor - Hilekar 

zaman Yeni camıe bıtişık tanlıı 
binanın tam tramvay durak yerın 
ôeki kısmm:ı hır duvar yapıldı. Bıı 
duv r. hala tıstı:ındc ged:klerı gorulrn 
kah: bedenı l uf k b kö e teşı. 
ediyoı Bu ada rutubet eksı!t det:ıı
dır; \"C kö eden s erek sfalt k.ı -
dırımm meylı uze ınde yılankavi aı
hinal tr resmeden bu monya'klr rutu
betin ne oldıığwıu anlamak ıçin kim
yager olmaya ıht.yaç yoktur. 

Vs a l al Z l r 
Köınürcüleıin :Marifetleri - Toptancılar fal Getirmiyor. 
N arhın değiştırılcmiyeceğinl, on ler demedim. Onl r h r c-yı bılırler. 

para bile aşağı satış yapılamı- bıilrler ammn, ne de olsa kendi ·sıen 

Mcmlekt>timizin müsait iklimlerını 
gore ayrılan ziraat mmtakal;:

rında yetiştir!Jecek zirai maloısulleı ın 
cinsi ve kaliteleri tesbit edılmis bu
lunmaktadır. Senelerdenberi de b1:
hassa Akdeniz sahıl mıntakalarınd:ı 
tetkikler yapılmış ve kolonial mah,,.,
lattan hangilerinin bu mıntakada ye
tişebikceği araştırılmıştır. Bır • .t\lm~n 
mütehassısı tarafınd:ın Antalya mııı
takasında knhve yetiştirme tecnibele:ı 
bile yapılmıştı. Bu mütehassıs telakki 
edilen Almanın kahve yetiştirmek !çın 
serdeyledifi mütaleaların aksine o!a
rak, ziraatçi olmıyan, fakat muhit° tı 
ç-e icahatı fenniyenin gösterdif'i makul 
şartları yakından kavrıy:ırak mü.e
vazi tecrübf!lel'le ve Tropikal nebatlaı
la uğraşnn biı arkadaşımız, Bodru.;ı
da kahve yet:stirmeye muvrıffak ol
muştur. Bu arkadaşın miıtaleasma go
re; Bodrurn, kahve için en müsait z.ı
raat ve iklim şartlarını cami bulun
maktadır. Eğer biraz daha fedakarlık 
gösterilecek olsa, Bodrum mıntakasm
da kahve gibi, bir kaç cins kolonLıl 
mahsul daha yetişebilecekt:r. Ve n;
tckim. Meksikanın Kaktinslerinin açık
ta olduğu halde senelerce büyüdiı~ü 
buna canlı bir misal teŞkil eylemek
tedir. Bu vakıalar, bize, bütün yurt
için, esaslı zil'aa tetkikler!nın yapıl
ması liizumunu göstermektedir. Çünku 
bir zamanlar muz zlraati için de d:l

\ıi vııziyet hasıl olmustu. İlk ziraat 
kongresinde Antalya ve havalisimle 
iyi muz yetiştirilebileceğini ve bu ir.e 
\ok onem verılmesi lüzumunu müdv-
faa ettiğimiz zaman, bir ziraatçi ar
kadaşımız aynen: "Memleketimh:de 
nıuz yetişemez,. iddiasında bulunmu~· 
tu. Bugün dış piyasalara muhtaç :t .. ı
mıyacak kadar yerli muz yetişt:r•l
mektedir. 

Bir üçüncü misal de, fstanhulda çf
çekçiliğin kazandığı inkişaftır. 1933 
senesine kadar çiçek ith:ıli.tiyle mr.;
gul olıın c;içekçller, İtalyan piyasalıt
riyle Holandadan her sene yetmiş bın 
liraya yakın karanfil, gül veımire g•
tirtmckte idiler. Hiç bir bahçıvan. iJu 
çiçeklerin yerli olarak yetişt:rilmes:ne 
yanaşmamıs ve: Olamaz, yetişemez id
diasında bulunmuştu. Halbuki. biraz 
gayret ve biraz sebat netıcesinde ls
tanbulun her tarafı karanfil tarln l::>
riyle d lmuş, bahçeltr c;oğalmışıır. 
Bınnetice c;eş:t ve sarfiyat da gitti~te 
ı.rtmaktadır. Zaman olmuııtur ki, I
kinci kanun günlerinde toptıırı olarak 
tek bir yocli karanfil 50 ve tek bir ciı 
60 kuruşa satılmıştır. Rizede çay, A
dana ve Mersinde n:ırinciye, Traky.ı
da ayçiçeği, ve diğer muhtelif yerleı·
de de reçine ve kolza ziraa"ti hayli 
terak!;.i etmiştir. Bu suretle, yurdun 
muhtelif iklim ve şartları ile topr::ı\ı:· 
larımızın cinslerine göre kabiliyetl~ıi 
geniş ve çeşitli zi rııat mahsullerin:n 
yetiştirılmesine imkan verebilecek ev
safı ha.iz bulunduğu anlaşılmaktadLr 

* * * B u arada meyvacıhğı da gözönü·ıe 
almalıyız. Bu maksatla fidar:ı

lıkların genişletilmesi İ!iİ iti için c;ok 
ı.imit verici bir meseledır. Her vilaytt 
fidaniıklarının bu bakımdan inki11af 
l"ttirilmesi ve fidanlığı mevcut olrtıı
yan vilayetlerde damızlık fidan yetı,
tirllmcsi lazımdır. Yalnız, dnmızhk 
fidanların yüksek bir para muıı::ıbilinde 
ııatılması doğru değildir. İki senellıc 
bir fidanın maliyeti -lüks mahiyetinde 
olmamak şartiyle- altmış paradan faz
la değildir. Aşılanmış olursa, ancak 
yiız paraya mal olur. Boyle bir fidanı 
15 - 20 kuruşa vermek ancak vakit 
ve hah yerinde olanlara elverişli gr.
l:r. Halbuki. koylcrde dejenere olmuş 
meyva ağaçlarının yerine ikame edi'-:
cek fidanları köylü bu kadar para ve
' ip almaz ve alamaz. Hatta iyi meyva 

John bu sefer samimiyetle gulum
sedi, elleri içinde yanan elleri okşı
yarak, yava ça "mesut musun?,, dıye 
sordu. 

- Yani dıığ(ıııün, mesut bir dugun 
olup olmadığını sonıyorsun değil mi, 
Yt•s! O, e\·et mesudum rakat sen bir 
nn büe aklımıl n çıkın~dın. Sana me1-c 
tup yazmadım.. Amma da katı yii -
reklıl k ettim değil mi?.. Evet ço < 
gaddnrane davrandım. Seni çok mu 
incittim Johnny? .. 

Gray başını salladı: "ins:ın hapis
hanede kendi hesabına milteessir ol
mamalıdll". Sen onu hıra~ mesut mu
sun söyle?,, 

Kız ı;:ozleriyle bnkışlıınnı kar:iılı
yamadı, gözlcıJ yere kaydı ve Gray':ı 
bakmadan: 

- Bir an içinde bu sualı sorduğun 
iki oldu. Mesut olduğumu söylemek 
gaddarlık olmaz mı? Je!frey'i tanı
mak istemez misin? 

- 'Elbette çok isterim! 
Kız Jeff Legge'ye döndü. size kapi

ten Gray't takdim edc.vlm. Kendisi 
- burneık1a anlaşılır anlnşılmaz kısa 
bir iç çeki~i geçiştirdi - benim pek: 
Pski bir do~tumdur,. dedi. Jef!rey'ln 
soğuk eli Gr y'm elini ı~avradı: "Sizi 
tnııımaklıı şerefvııbım, kar.ııten Gray., 

Acaoa wıumı.ş mıydı? Bayır tanı-

yacağını söyllycrek bana 560 kuruş - olmr.dıgı icin bu ı n ınce t raflannı 
tan odun satan depocunun yanında- kavrıyamnzlar 
yım. Dun böyle soyliyen adamın bu- * * * 
gun naıal olup da 510 kurusa s lı 
yaptıgmı merak cdıyonım. 

Ben, blrkı:ıç saat daha sabretmedl
ğim ve kendısıne aldanarak t.ım 550 
kuruş fazla para ödediğim için kız
gınım. O da gazett'ei olduğumu ken
disine söylemeden esrarını alıp yaz
dığm1 icin kızgın. 

- Hani ya narh değişmezdi. on 
para bile ı:ısağı satış yapılamazdı? 

- Yine de oyle. 
Gazeteci olduğumu öğrenmiş bu

lunduğu için. çok laf etmek istemi
yor .Ağzından bir şey kaçırmaktan 

korkuyor Fakat ben 550 kuruşun a
cısını cıkarmı~·a ugraşıyorum: 

- Beni aldattın. 
- Estafı.ırullah. Getir odunu 

paranı. Odun gibi malnn olsun. 
- Olmrvacak iş. Cevap mı bu? 

Antalyadn yeti~tirilen yerli nnızlat 

İstiften çıkarmak, arabaya yüklemek. 
sonra da buraya kadar getirip parayı 
almak. Hiç değilse c;eklde 60 kuru~ 
masrafa katlanmak IAznn r .. ·- yazan: "\ . . 

i Lutfi Arif KENBER ~ : : 
1~----- •••• ••••• ··-·: 

imi göstermektcd!r. Yoksa, Büyı.ikd•
re fidanlığındaki muvaffakıyet fenr,i 
ve iktısadi sebepler dolayısiyle, t:ı
tanbulu bir meyva parkı haline gc:t:
ıebilmek iı;;in örnek teşkil edemez "e 
etmemelidir. Bızce, Büyükdere meyva 

yetiştıren köylerde köy odaları na- J ıslah istasyonu mevzii bir muessese .,_ 
mına parasız olarak fidan göndeı il- l~rak kalmalı ve orada yalnız m~y.va 
melıdir. Büyükdere meyva ıslah is- f~danc~s! ve mtyva bahçıvanı yctış.ı
tasyonunun fidanlarından şikayet e- ııl.rı;~l~dır. Buyukdere~e yapılmıısı 
denler vardır. Bu şikayetlerin mahiyeti duşunulen sebz~ ve çıçek ıslah ıs
tetkik edilince bunun kabahati ıshh tasyonlarma gelınce, bu, tamomen ıu. 
istasyonuna d~ğıl, fidanı ıılıp dikene ~um~uz bir iştir .':e bu~u yapmanın 
raci c.lacağı anla~ılmaktadır. Çünkü, ;ennı baku!1la.rcı gore henuz zamanı t.
Bi.iyükdere fidanlığının bir yatrık y ·ri ıe gelmemı~tır. Bu mevzuu da ayrıca 
olan kesif topraklı bahçesinde, foı:ıa tııJıbl cdeceglz. 

- Hayır hayır öyle detÜı. Sen şim
di benden 510 kuruşa odun al. Ben 
senin kömilrlilğündeki 560 kuruşluk 
odunu kendim yiikler, kendim geti
riı im. Sana masrnf ettinnem Arada
kı farkı da derhal 5derim · 

- Anlamadım. · 
- Anlamazsın Beyim. Sana biıtiin 

esrarımı anlatacak değilim ya .. Yal
nıı: şunu bil ki, ne verirsen onu a
lırsın. 

.... 
- Sen 560 kuruşluk odun 

Ben şimdi 510 kuruşluk odun 
yorum. 

- Farkı" 

aldın. 
satı-

rütubetli bir muhitin içinde yetiştini- ================ 
- Eve geldığı zaman anlarsın. miş fidanların Anadolu yakasında- Kı

:rıltoprak, Erenköy, Kozyatağı \'e 
Maltepede iyi netice vermesi beklene
mez. Zira, toprak ve muhit :ıartlurı 
ayni ve uygun değildir. Bu da gos
termektedir ki, fidanlıklıınn her biri 
muhitin icaplarına gbre, fidan yetiş

tirrne"t mecburiyetindedirler. Her maı
takanın zirai şartlarını benimseyerek 
muhtelif topraklarına gorc, nev:tcr, 
ve çe;şltlerin ayrdması ve her isteye
ne gelişi güzel fidan verilmemesi la
zımdır. Bağ çubuğu tevziaunda nasıl, 
çubuk isteyenin evvela topragı haK
kında malUmat talep edilir ve topra
eının ihtiva eyled'ği kirecin nisbet 
'e derecesine göre bağ çeşidi oyrıfa
rak veriliyorsa, fidanlıklardan da m.:y
\'a fidanı isteyecek olanlann, topraıt
larr hakkında tam malilmat alındıktan 
ı:.onra toprağın cinsine ve .iklim şart
lı.rına göre meyva ağacı cinslerin n 
nıuvafık gelecek çeşitleri verilm• si 
yerinde bir i~ olur. Aksi takdirde YJ
ııılan biıtün m:ısraflar heba olmakt'ln 
başka hem sarfolunan zamana yazık, 
bem de fidanlığın maksat ve gayesine 
uykm ve kotü bir iş yapılmış olu·. 

Bursada tıcftaliler üzerindeki müsbet 
neticeler, bunun çok iyi hır misali-:llr. 
Bursa şeftalileri, o muhitin 5era:tine 
tamamen uygunla~ış ve istenilen ev
saf ta ~emere vermiştir. Malatyada ay
ni şekılde iyi neticeler alınmıştır. Hal
buki, bu her iki mıntakndan 1stan
bula gtirtilen şeftal: fidanlarından hic; 
de istifade edilmemiştir. Frenk a~
mudu üzerindeki tecrübeler de ;ıc!
taliler gibi muvaffakıyetli olmuştur. 
Fakat Bursadan İstanbula getirilen ,1y
ni cins fidanlar hep kurumuştur. İs· 
tanbulun büyük b!r meyva p:ırkı hali
ne getirilmesi yolunda ortaya atıl.:ın 
mütalea ve tavsiyeler karşısında bi
zım muhtasaran kaydettiğım·z misaller 
bu i~t: başlamadan evvel çok derin •fü
ı;ıı.inmek ve Istanbulun ağaççılık ve mey 
'l.acılık bakımmdan fenni etütierini e
saslı olıırak hazırlamak iktiza edeı ,._ 

General Cemal :Mersinlinin 
Cenazesi l\lerasiınle 

Ka1dınldı 
Ankara, 8 (A.A.) - İ~l Mebusu 

General Cemal Merslnlı'nln cenrıze f 
bugiın top arabasına konarak ve bıı -
ta sancak, piyade, suvnn ve jandar
ma kıtaları oldugu halde mezarlığa 
göturulmuştur. Mera ıınde Büyuk 
Millet Meclisı Reısı, B vekıl Vekil
ler, Parti 'e Mecli azaları,. Genel
kurmay ikınci Reisı, mülki ve askeri 
rical bulunmustur. 

- Senin aldığın odun kor döker. 
Sobayn koyar koymaz yanar, eğer 
soban çini ise fevkalAde bir horultu 
yapar. Sobayı hemen kızdırır Hara
ret verır. Seni titremekten kurtarır 
Halbuki bu odun yanmak bilmez Fi~ 
fıs eder durur, ke~ildıği yerden· ko
püklu su salrvenr, kırk yıl guneştc 
bıı aksan yine sobaya girince bu hu
yundan sululugundan vaz geçmez. 
Zar zor yansa bile kor bırakmaz So
banın hararetini muhafaza ed~ez -
sin. ~nln aldığın odun kömürluğünü 
tavana kadar doldurmuştu bu odun 

U"i'zu""m ve ın· cı"r p· yarı yerine bile gelmez. 
ıyasası - Nnsıl razı mısın şimdi? &mm o-

Ticarct Vcltiilctının aldıgı tedbırltr r.cti· dunu d ğl~tıreylm mi? Hı'ç yonılmaccsindc Ece mıntıı.kasrndakı Orum ve incır 
mahsulü iııyasası yQk5clmı1tlr. Yeni ıtelcn dan tam 550 kuruş kazanacaksın? 
habc_rlcrc ııore uzum ( 44) ku~uşa yOkstl· Koluma giriyor bP.ni mtışterilerin 
mtştır. Her iki mahsul ı~m ıalııılcr onmıt- 1 ' 
tır Sauı;'ar da ııiln ııccıikçe hararulcnmiıtır. bulunduğu yerden Utaklaştrrıyor ve 

1 anlatıyor: 

Edirne Sıhhat Müdürlüğü , - ~en s~in ga~etcci oldu~nu bi-
Bcyol!lu hu~Omet tııbibi Rauf Tuıtekın i lemedım. BU tun soyledlklerımı gaze

Edırnc vıllyetı sıhh•! mUdilrl tune. v )lerıne teye geçirmişsin. Afiedersinlz, sızin 
Eıffip hOkOm•t tabıbı lbrnhım tn)lın edılmış . . 
ıır. Deıcrlı doktor ve ıdareciıcrlmızdcn Rauf içın soyiedıklerım yanlış anlaşılma
ay b•i•nda yenı vazıfesıne batlı)lacakıır. sın. Ben gazeteciler bir ~y bılmez-

,,~ ................................... , 
Şehzadebaşı T UR A N Sinema Tiyatrosunda 

İki BOyük Film Birden 

1 -BAHAR MELEGi 
DEANNA DURBİN KAY FRANCİS 

2 • YEŞi L MASKELi HAFiYE 
GORDON JONE. 15 Devre 30 Kısmı 

Bu hafta 15 Kısım Birden 
G E C E : Tiyatro • Sinema . Varyete 

Sanatkar NAŞiT ve Arkadaşlan 
Varyete numaraları delllfmiştlr 

..._,.._ __ , B A S K I N Komedi 3 Perde ••--•'• 

B ir narhtır gıd yor. K ın z ra-
rma mat :ıtm z O un de 

soyT.-ıı ım gibi. 435 kuruşa alman 
mal. 510 kuruşa atıl maz. Bak do
laş. t'lınde aşa ı mal olmıy .nlar satış 
yapamıyorlar. Bız, bir h rman çor
man yapıp isi kitaba uyduruyoruz. 

Her Ş('yde boylcdir bu i:ı. 
Buraya kayıkla Bulgar omuru ge

lıyor. Kayı dan yed· kurusa kömfu" 
alıyorlar, onrn enin C'\ ine getirip 
yedı kuruşa kömur dokUyorlar. Nasıl 
olur degil mi? Hanı bunun k. ı. h nı 
bunun nakl'ycı;i, hani bunun kazancı, 
hani bunun depo kırası? Bak anta
tı\•ereyım ben ana· 

Yedi kuruştan hır k:ı;> ık Bulgar 
kömürü, 3 kayık da beş buc,,-uktan 
yerli kömur alırlar, dort kayık ko
mürü harman ederley, böylece komu
riln hepsini birden beş kuruş 35 pa
raya mal ederler. Üzerine 20 para 
masraf biner. Sana yedi kuru a sat· 
tığı zaman 25 para da kendisi ka
ıanmış olur. Fakat bunu hilekar ko
mürc\i yapar. Biz y p:ım:ıyız Kömur 
yok der. geceriz. Cerkeskov. Sinekli, 
Midye komurleri de 7 buçuktan aşa
ğı kurtarmaz. Amm An dolu ve a· 
rabo kömurlerine ııelince onlar b. -
kadır Onları beş buçuk kuru :ı ala
bil rsİn F kat. hi" kıymeti yok. Man 
enla döker dökmez ruh gibi uçar. 
Bir okka şimendifer kômuıil. iıc; ok
ka kayık kömürüne bedeldir. Kayık 
kömüru .. 

- Odundan bah~edıyordunuz, kö
müre daldınız! .. 

- Ku ura knlma BPyim. fnsan a
sırıyor \'allahl. Satı yapm:ızsak mah
kemeve 'erettklcrmis, satış ya~rsak 
kurtarmaz_ i ter istemez hileye baş 
vuruvoruz Eksik 'er<'..em yarın ıki e
lim yanıma gC'lecek. v b:ıll çok. T m 
çeki taarl~am e\·i de e tıp 'iistiıne 
kovmak gerek. 

Hnydi sidikli me e, Anadolu yaşı 
bula1ım dcdık Nnrhtn yaş odu"ll:ı 
kuru odun, sldıkli me e le RUIT't'li 
rnc~rııi ayrılmadı ı için. bunları at
maktıı bei yok. Bu odunl rı kuru 
Rumeli me esinden füııma b"r lır n
sağı alım.. Onun için kurtarır. Eski
den bunlan mahalle oduncul n alır, 
ı:ıOrgenle karısiırır, ç m ır odunu 
diye 'Sat:ırlnrdı. Şimdı bız sob:ı od11-
nu yı:ıpıp satıyoruz. Amma alan rnem 
nun mu? Herkes bed dua edecek bize. 

- Eldeki iyi odunları ne yapacak
sınız~ 

- 1\1iışterisinl, işten anlıyanını bu
lursak gizli gizli çekisini 560 dan sa
tacağız, bulamazsı:ık bekliyecegiz. El
bet bu narh kalkar. 

- Knlkar mı sanıyorsun? 
- Kalkrır Beyim kalkar. Fakir fu-

kara bu işe, soğuğa, kara, kışn daya
namaz. Narl11 kaldınnalı. işi serbest 
rekabete bırakmalı. Rekabet olursa 
bUJ"ada herkes birbirinden on kuruş 
a"'ığı vermek için fıyat kırar. 

- Yine kırsınlar. Narh Cııam! fi
yattır. Eksiğine satmak caiz. 

- İyi amma buyük toptancıyı ne 
yapalım? O fiyatı kırarsa biz. ucuzn 
satabiliriz.. Bak, toptan işte narhı 385 
kuruşa indirdiler, büyük toptancıların 
hiçbiri bir yonca odun getirmiyor. 

* * * A çılmıştı. söyluyordu, daha da 
söyllyccekti. 

Bir kadın müşteri görUndü: 
- Hu o~lum. Banyo odunu var mı, 

banyo odunu? 
- \•ar H nım teyze, k ç çeki? 
- Knça? 
- ~arh üzerine. Be lira on kuru • 

Yarın Matinelerden İtibaren ____ , 

l'cırıt<a No. 15 
mam~tı, karşısındaki v1,zde sıkılgarı - Evet pek çok! P , { çok! 
.bir tebessumden başka bir şey yoktu. Kızm se~ınde bir titı eyış \. rdı. 

- Şarkı Afrıkadon henuz donü- Gray'ın i kcncesi tı:ıhaınmul haddini 
yorsumı7. degil mi? Orada iyi av bu- a mak ulereydı. Kendmi guç, bt' ft 
lunuyor mu:' , z, ptedebilıyorclu F. kat öze Pet••ı·'l'l 

karışma ı, kopma na r mı:ık kalaıı 

TAKSİM SINEMASINDA 
İlk Büyük Macera Filmi; Tamamen Renkli 

TALİH ADASI 
Hissi, l\liies ·ir \'e İhtiraslı F ilmi Ba lıyor. 

Esrarengiz Adanm balta girmemiş Orman ı .. 

Geçenlerde bin. meydanın en ka-
1..tbalıt. zam:ı.nında gupe gundilz, yıı
zunu koşeye donma . hac klannı 
.ı;ırmıs, asfaltın ustune yeni "ebru' 
far resmedıyordu. H lbtılti ı:reyd-a ı 
kenarında hatt.ı amonyak! yıkan.. 
duvann karş sıncb böyle mu~ul va· 
ziyettc: olanl:ırı teşfıye edecek tertc:· 
miz bu yer v r. Şehırde bu cibi mJ· 
hallerin adığınr ben de kabul edıyo· 
rum. Sokakları bu fuzuli sulama a. 
mcliy~s.i.nden kurtarmak ıç.n Ron 
ımparatorlanndan "Vespazıyen' ın ıs 

mıni verdiği ofak tesisata luzum v. r 
rakat Ermnonunde oyle değil. 'Hı 
hareıı::e-tte bulnnanl r meydanı gcçmr:1 
zahmetine katlanamryoFlar; yahut sah· 
redemıyorlar. Dort adımlık mcsaf ..,., 
tahammul edf'mıyccek vaziyette ol 
'hır ad:ım mutlaka ha dır ve boyl• 
<..ıüne gelen yeri kirletmemesı için c· 
vinde otarma~ , olm;ı,zso y.ııımda se}'· 
yar bır .. musterah,, t ıması icap e 
der. 

Geçenlerde ahbaplarımızdan biri an. 
latıyorlu: 

''Bomontiye giden caddede birine 
katta bir apartıman tuttuk. Bu ay. 
dınlılc, ferah ve kull mşh apartmıa:m 
yan pençerelerı boş bir arsaya ba1.., 
yordu; bornm bnram mıistekreh ko
kuya b!.r ay tahammül edebildik. Tan 
pençerelerin bulundugu duvar. bü• 
mahallemn. gelen geçenin mecb.ı 
dur k yeri idı. Hele Pazar gunleri Bo· 
nıonti dônüşunde pençerelerın dibin 
de fışkıran ufuoetlı şellalenln aıcl 
arası kesilmıyordu. Konturatı guç bel 
feshettim, çıktım.,, 

Görenek en çok bu meselede kendırı 
belli eder: Kıızara birisi bir yerin b 
iş iç n istımal edilcbileceaıni göst<' 
recek bir harekette bulunarak onaya! 
olurs:ı bo kirlilik kosemenınin arıt 
sından herkes oraya koşar. Bu itiya 
dın ônune geçmek de kabil değ:tdiı 

1stanbulda bir komşum vardı. Ya 
nındaki biruıılın ufak bir çıkıntı teş 
kil eden evinın yanı, cami tesisatınd1 
beter olmuştu. Adamcağız muntaz:ı 
man kaplam::ı tahtalarını çiıruten ı 
natçıl rın kotu ıtıyatlanna mani oi 
mak için koşeyc badana He koca ili 
ınemnu'iyyet cümlesi yazdı. Fayd • 
olmadı. Alışkanlar h ttat 15.v:tıası tet 
kık eder gıbi gozlerıni yazıya dikerc 
:tine istediklerini yaptılar. Komşl!: 
penç rede oturup köşeye sokulmalı: s 
teyenlcrı azarladı: 

- Sok fa ne kar111ıyorsun? •• Baıı 
mıza h raccı başı mı kesildin! 

Deôiler; nihayet bitişik mezarlıl: 
tan sarıklı bir mezar taşı aldı, o no•: 
taya dıkti, kodsıyetini hatırlatmak i · · 
taşı yeşile boyadı. 

NQş c:dıp dest -i- ecelden ş•rbeti 
lliye sahibınin ruhun gelen ue 

<:enden fatiha dilenen mezar taşı n ı 
11crbctı yeni vnzifesinde içiyordu. 
Komşum bununla da b şn çıkama 

ymca evi sattı, kurtuldu 
llı\,eşhur nekrelcrden K mbur N rl 

bir gun sok ha böyle bir munasc 
betsizlik yapar. Etraftan: 

- Ne yapıyorsun kambur herif, de 
fol oradan! 

Diye azarlarlar. Nazif, bağrı anlaı 
döner: 

- Herkes benim yaptığım hareketıı 
katmerlisini yapar, kimse sesini çı 
karmaz. Kazara bir kambur bir kab 
hat etse, herkes bir kanş ağzını aça ·J 

- Ne •• Ne •• Ne •• Çıldırdın mı ayo 
en. Geçen sene 280 kuru an aldımdı 
- Yanlı m 'ar teyzeci ım, evvelk 

"Clle de .• 
- Değil ayol, de •ıl. B 1 ez m!yın 

ben. H ydı iki yuz ek ene ver dı 
bir çeki alaynn .• 

Dcpocuyu ya lı mil erı i ile ba · 
başa bır ktım \ e bır turlu akıl er· 
diremediğım şu esn Ilık Sil"l:ınnı 
çoklugunu düşüne du üne yola d · 
tu!11. 

Said KESLE!ı 

auyük Bir Muvaffakıyet 

Johnny: "Hnyır, orada avl:ı me.,gul bır kıyamC'tın önunü , lmı bulundu 
olmııdım!,. dedi. - Bak, dinle Johııny i te bu bf'· 

- Orad:ı bir suru a lan var de~ 1 nım guveyım. düny nın en ıyı kocn
ml? 

farından birldır, dt'dı. Lcgge de gu-
Johnny'nin bayagı dutla ı tıtrcdı: lt rek: CArkaısı varı 

Haydutlar İninde •• 2 Kadın Tehlikede •• Ş A R K 

- ::'o.Iemleketin vaktimi gcçirm• 
oldugum yerlerinde bulunan ası. ııl r 
müstesna olarak pek ehli iclıler,. de
di. 

Amerikan Donanması Tarafından Kurtardı§• .. . 1 SİNEMASINDA 
"~~~~111111 ...... mıl!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~'-~~De~'~'a~n~ı~E~d~i~~·o~r.~~rl 

1 - ' ı------ Bu Akşam _ _ _ ___ ı., 

Herif karısına döndü ve: 

- Marney, diiğün "'trnünde Gray'ı 
görmek hoşuna gid·yor degıl mi? Ne 
iyi etti de gelrii ve t<ınıştık' Madam ı 

Flord ondan çok b:ıh .. ederdl,. diyerek j 
kızı kollariyle sardı. (i5ziln{i Johnny ı 
rlen ayırmıyordu. İkıslni de incitmek, 
acıtmak lstiyordıı. KIZln bayağı so· 
luğu kesilmiş, beru:i atmıştı. Fakat ne 
mukavemet ediyor, ne de rnemntın 
görtlniiyordu. Kızın her şeyi bildiği
ni Gray o saat anladı "e yuregi sız
ladı. Evet, kocasmın yalan<.'ı 'e al
çak bir adam olduğunu kız biliyor
du. Babasına oyn nan oyunu pcklıla 
biliyordu. 

- Mesut musun? 

Yarotıl n harikalara "ercf getiren. Buyiik Son'at e erlerine selfım dur- s A R A y s 1 N E M A s 1 N D A 
duran .. Akıllara hayret, gözlere dehşet ,·eren... Tekniğin, San'atm, 

haftanın en Büyük Zaferi 

R E N K L i 

DOKTOR SiKLOPS 
Bu Akşam 

LALE SİNEMASINDA 
İkinci Bir Zafer Takı Kuracak, Sinema Aleminde 

Eşsiz Bir l\fucize Yaratacaktır. 
Pek nz kalan yerlerillizi lütf e11 erke11den kapatınız. 

"------• Telefon : 43595 4 # 

Göz Kamaştıran Yı ldız BRENDA JOYCE 
WALTER BRENNAN ile beraber 

Yarattıkları ve Rengin bır h rıka ı ol n 

SOM YA RIŞ 
(M A R y 

Fılmindc, sizi Aşkın \"C butun hisler 
memleketine gotilreceklerdir. Hayat 
Sizi memnun edecek bır Fılm ... Bu 

L A N) 

"--------- aldırınıı. ________ ._,, 



c 

h 
F 

r 

g 
A 

"' 
r 
t 

F 
bZ 

<r 

r 

vı 
d 

t 
d 1 

" ı 'c 
B 

r 
tı 

..,. ' > 
1: 
ı. 

• 

r: 1 
c 

• 
1 

c 

1 
h 
t 
l 
c 
1 
t 
t 

4 

ı• 10 Ton Ot Alınacak ~ 
1 - Sümer Bank Beykoz Deri ve Kundura 

Sanayii Müessesesi Beykoz fabrikasının iskelesinde 
kayıkta teslim 10 ton balya halinde (şartnamesi Mü
düriyetimizde görülmek şartile) ota ihtiyaç vardır. 

Taliplerin müracaat ederek şartnameyi görmeleri la
zımdır. 

2 - Yapılacak teklifler 14/10/1941 tarihine kadar 
kapalı zarfla Galatada Voyvoda caddesinde Sümer 
Bank binasında satınalma müdüriyetine tevdi edilmiş 
olacaktır. -

3 - Teklif verenler mal bedelinin yüzde onunu Sü
mer Bank İstanbul şubesine teklif mektubile beraber 

' tevdi etmeleri lfızımdır. # 

Ankara M. M. V. Satın Alma 

Komisyonundan: 
~ağtda muhtasar vası!lan yaztl.t elektrojen grubu satın alınacaktır. 

Su hususta görüşmek ve :tennt şartnamesi bilfıhare tekemmül ettirilmek 
lzere al~kadar firmaların 10 Birinciteşrin 941 gününe kadar Ankarada 
~- M. V. Harbiye DaJresi riyasetine müracaatları. 

A - Tanınmış bir fabrikanın mamfl.Hitı olması ve yeni bulunması, 
B - Dört tekerlekli, yaylı ve saatte 45 Km. sUrat1e yürüyüşe mUsalt 
C - Bir adet 65 volt 60 amper ve 3.9 kilovat takatli ve diğer dört 

ıdedi 120 volt 150 amper ve 18 kilovat takatli dinamolu ve tevzi tablolu. 
D - 4 - 6 sij.indlrli 4 zamanlı benzin veya Dizel mQtörlil grup alı

;ıacaktır. 
E - Grubun üzeri ve yanları sac evli ve yanlan çalışll"ken yukarı 

[aldırılabilir ve mail çatı halinde şekilde kapalı olacaktır 
F - Her grubun bir komple yedek tekerleği. 4 tonl~k krikosu, dl-

1amo ve motör için yedekleri ve lilzumlu avadanlık ve taknnJarı ola
:aktır. 

G - Grup htıkl renktı) bir kat astar ve ild kat yağlı boya ile boyalı 
~lacaktır. 

H - Takımlar ve yedekler münasip bir sandığa yerleştirilmiş ola-
"'ktır. (8546) 

Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonu İl.anları 

400 Kilo Soğan 
800 ,. Ayşekadm 

800 ., Patates 
300 ., L:l.liana 
400 ,, Bamya 
~00 Adet Patlıcan 
500 Kilo Ispanak 
300 ,. Pırasa 

500 " Domates 
Birinci ve İkinci teşrin aylan için yukarda mlkdar ve cinsi yazılı 

dokuz kalem sebze 16-10-941 Perşembe günü saat 14 te Salı pazarın
.da askeri fabrikalar yollamasmdaki satm alma komisyonunca pazarlıkla 
lbale edilecektir. Şerait her gün komisyondan öğrenilebilir. İsteklilerin 
, gün ve saatte komisyonda bulunmaJ.a.r; ".8763) 

-
1200 K ilo Arpa 
tOOO ,. K uru ot 
4700 ,. Saman 
T ahmin edilen bedeli 1662 Ura olan yukarda yazılı üç kalem hayvan 

• ..aı.i 16.10.941 Perşembe günü saat ı4,30 da Salıpazarmda Askeri Fab
rikalar yollamasındaki Satmalına komisyonunca pazarlıkla ihale edile
cektir. İlk teminatı "124,65" liradır. Şerait her gün komisyondan öğre
nilir. r~teklilerin o güıı ve saatte tem.inat makbuzu ile komisyonda bu
lunınalnn. (8764) 
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TÜRKİYE İŞ BAN KASI 
Küçük Tasarruf Hesaplan 1941 İkramiye Plılnı 

Keşideler: 4 Şubat, 2 Mayıs, l Ağustos, 3 İ.kinciteşrin 
tarihlerinde yapılır. 

1941 ikramiyeleri 

ı adet 2000 liralık - 2000,- Lira 8 adet 250 liralık - 2000,- Llra 
3 J) 1000 ., - 3000,- " 35 tJ 100 " - 3500,- tJ 

2 " 750 • - 1500,- • 80 .. 50 "' - 40001- " 
4 " 500 " - 2000,- n 300 " 20 ıı:ıı - 6000,- " 

TAN 9 - 10 - 941 

,.. IST ANBUI. iŞ BANKASI KARŞISINDA ., 

MAL OL C E M A L GİŞESİ 
Milli Piyangonun 10 000 L" 1 k Büyük 
,.,, Çekilişinde • ıra 1 İkramiyeyi 

İstanbul Muhafaza ambarında Bay HALİD'e kazandırmıştır. 

Cümhuriyet Bayramı Piyangosu biletleri 
Gişemizde satılıyor. 

Bayan ve Baylar Talihinizi gişemden deneyiniz. İş Bankası Ka11ısın-
da M A L Ü L C E M A L G 1 Ş E S 1 aah ibl : 

ı BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA . '" Harp Malulü Su~ayların~~--CEMAL CANTEZ .. ı 

1 ~EVRALJI , KIRIKLIK VE BÜTÜN AGRILARINIZI D~RHA~ KESER ' IZMi;- TRAMVAY VE ELEKTRiK 
icabında Günde 3 Kaşe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutuları Israrla i steyiniz. TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN: 

lstaııbul Levazım Amirliği 
Salınalma Komisyonu ilanları 

935 kilo 110 gram muhtelit: kalın
lıkta balık ağı ipliği alınacaktır. Pa
zarlıkla eksiltmesi 10/10/941 Cuma 
günü saat 15 de Tophanede Lv. A
mirliği satm alma komisyonunda ya
pılacaktır. Taliplerin beili vakitte ko
misyona gelmeleri. Tahmin bed~li 
5116 lira 33 kuruş, kati teminatı 7'67 
lira 45 kuruştur. (236 - 8961) -Beherine bir kuruş tahmin edilen 
12,500.000 adet alüminyum çadir düğ"
mesi müteahhidi nam ve hesabına a
lınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 14/ 
10/941 Sah günü saat 15 de Topha
nede Lv. Amirliği satın alma komis
yonunda yapılacaktır. İlk teminab 
7500 liradır. Nümune ve şartnamesi 
komisyonda görülür. Taliplerin belli 
vakitte komJsyona gelmeleri. 

(2R4 - 8902) -105 adet gardörop ve ~60 adet ders 
srası yaptrrılacaktir. Pazarlıkla ek
siltmesi 15/ 10/941 Çatşamba gunu 
saat 14.30 da Tophanede Lv. Amir
liği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. Hepsinin tahmin bedeli 4445 
lira, ilk teminatı 333 lira 37 kuruş
tur. Nürrruneleri komisyonda görülü!". 
Taliplerin belli vakitte komisyona 
gelmeleri. (292 - 9001) -Beher kilosuna 400 kuruş tahmhı. 
edilen 15 ton kadar sarı sabunlu kö
sele a1macaktır. Pazarlıkla eksiltme
si 14/10/ 941 Salı günü scıat 14,30 da 
Tophanede İst. Lv. Amirliği satın al
ma komisyonunda yaptlacaktLr. •ra
liplerin belli vakitte komisyona gf.''-
melerl. (294 - 9003 ı -100,000 adet ağaç matra kapağı a- , 
lmacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 13/ 
10/ 941 Pazartesi ... günü saat 14,30 ~a 

Tophanede Lv . .Amirliği satın alrrıa 1 
komisyonunda yapılacaktrr. Hepsinin 
tahmin bedell 3000 lira, ilk teminatı 
225 liradır. Nümunesi komisyonda 1 
görülür. Talipl erin belli vakitte kc;- • 
mLc;yona gelmeleri. (289 - 8998) -Dört adet altlı ve üstlü demit kat'-
yola alınacaktır. Pazarlıkla eksiltme
s: 13/ 10/941 Pazartesi günU saat 15,15 
de Tophanede Lv. Amirliği satın al
ma komisyonunda yapılacakt1r. İs
teklilerin belli vakitte komisyona gel-
meleri, (290 - 8999) -Salı pazarında Lv. Yoll•ma Md. de 
bulunan 30990 No. lu For~ kamyonu 
tamjr ettirilecektir. Pazarl:kia eksilt
mesi 13/10/941 Pazartesi günü sa:ıt 

15,30 da Tophanede Lv. Amirliği sa: 
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Keşi! bedeli 230 lira, kc:..tl terni!latı 
34 lira 50 kuruştur. İsteklilerin bel"._i 
vakitte komisyona gelmeleri. 

(291 - 9000) -2500 kilo kadar salça almacaktrr. 
Pazarlıkla eksiltmesi 13f!0/941 Pa
:r.arteı:;i günü saat 15 da Tophanede 
Lv. Amirliği satın alına komh:;yonun
da yapılacaktrr. Tahmin bedeli 937 
lira 50 kuruştur. Kati teminatı 140 
liradır . Evsafı komisyonda görülür. 
Taliplerin belli vakitte komisyon3 
gelmeleri. (293 - 9002) 

I.stanbul Asliye UçD.ncil Hukuk Hlklmli
finden: 

A1rlh Ata; tarafından Hcrclı:e Fabrikasın
da, o;nüdüre mııh~us lı:öskte mukim Hıılit 
Sesai aleyhine Mahkernenin 941 / 89!} No: lu 
ile açılan murnaileyh tialit Se:ı:ainin 1336 
senesinin hazıran ayının onaltıncı a1Inü Iı
tanbula ıritmit ve mezkQr Tarihte i1.-a1 do
Jayisiyle bilhatsa P~ndik ve civarında kıtal 
ve sOrllılcr vulı.ua ıelmiı olmasından hayal 
ve mematından bir haber ahrıııımamasından 
1raipliğine karar verilmesi talep edilmit da· 
va arzuhali müddedeyhin &'Ö5terilen adreı{ne 
ııönderilmiş ikametıihını terk ile semti meç
hule sittifi anlaıııldığındın H. U. M. K. nun 
141. 142 ve 143 ve 183 ncU maddelerine 
t'evfilcan arzuhal •ureti ıahkikat süniJnil rıöı· 
terir davetiyenni mahkeme divanhanesine 
talikine, on 1rUn İçinde cevap vermesine ve 
tahkikat için tayin olunan S/11/941 saat 
14.30 da mahkemede ha:ıır bulunmaın veya 
blr vekil &'öndermeıi IUzQmuna ve ke:rfiyetln 
Tan Ga:ı:eteısi ile illnına karar veriımiı ol· 
dufu tebliğ' makamına kaim olrnak Üıt'ere 
ilin olunur. 

KAYIP - Fatih nüfus memurlufundan 
aldıfım hilviyet cUı:dam ile Kuleli aıke rl, li· 
ses.inden aldtfrm ihraı; klfıdrnııı k•yhetttm. 
Yenile.rinl ııl;acafımdın hükümleri kalmamııri 
lı.almamıttır. Fatih Hırkaiı.erif Ordelı:. lı:aaap 
maha1\esi Kanber oflu Mahmut Onız 328 

j doıiumlu, 

1 
l•tanbul a•liye 9 uncu huku k hikimlilnlr 

den: Boğaıt"içl Yeniköy Sarıyer 33 üncü ilk 
okul hademesi Hanife ,...Emek ıarafındıın Sa· 
matyada Davutpaşa Medrese ,akalı 21 No: 
da mukim Ibrahim Haklı:ı Emek aleyhine a-

ı çılan tescil akit dava!!rnda dava ar.ı::uhali ve 
davetiye illn4!1t teblii ,.dildiıti halde muay· 
yen &ünde mat"lcemeye ;telmcdiiinden 20 aün 
müddetle e-ıyap kararının illnen tebliğine 
mahkemece karar verilmiıt olcluğu11dan, mu· 
maileyhin muhakemenin talik edildiıii 7-11·941 
ı1aat 10 da mahkemeye •elmesi veya bir 
vekil ıöndermeıi alı'i takdirde mahkemeye 
rıyaben devam olunacağı ilin oiunur: 

ı __ A_s_k e_r_lik_l_şl_e_ri_ 1 
ŞUBEYE DAVET 

FATIH ASKERLiK ŞUB ES I ND E.N : 
) Şubeye Davet - Yd. Tbb. Tefm. Haıip 

of. M. O rhan (4 S702) Adresi : Akıaray lne
bey Mb. Koço B ey ıok:. No : !15. lıi: H ı· 

1 Lev. Telm. Hı:t'Ti*oıtlu ~elll ( 48733) 
aeki Haıstahanesl Nisalye Allltanı. 
Ad reni: Tıkıim Şehit Muhtar Bey cad. Se
mer Apart. No; 75. 

Gayri Menkul SQtıŞı 
Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Hakimliğinden: 940/121 

Terekesine mahkemece elkonulup tasfiyesine karar verilen ölü Lüici 
Albella Pulis uhdesinde bulunan Beyoğlu (Talimhane) Kocatepe ma
hallesi Şehit Muhtar sokak eski 3, yeni 189 numaralı apartıman a
çık artırma suretiyle mahkememiz tarafından 8/11/ 941 tarihine mü
sadif Cumartesi günü saat 10 dan 12 ye kadar satılacaktır. Arttırma 
bedeli yüzde yetmiş beşi bulmadığı takdride ikinci arttırması 18/11/ 
941 tarihine .. müsadif Sah günü saat 10 da icra edilecektir, 
Tamamının kıymeti 36000 otuz altı bin liradır. DelH\llye resmi, iha

le pulu, taviz bedeli, kadastro harcı müşterisine, satış gününe kadar 
vergiler terekeye aittir. 
TAFSİLAT: Mezkür apartananın arsasının heyeti umumiyesi 175175 

metre murabbaı olup 126,54 metre murabbaı bina, mütebakisi bah
çedir. 
Apartıman beş daireli olup 3. 4, 5 numaralı daireler üç oda, bir 

hizmetçi odası, bir salon1 bir sofa, bir koridor, bir mutbak, bir ban
yo, bir hela vardır. 2 numaralı dairede bir oda eksiktir. 1 ııumaralJ 
daire teferrüatı He iki odadrr. Bir numaralı daire ile ayni kat diğer 
dairelerin kömürlükleri · müşterek çamaşrrlık ve kapıcı odası vardır . 

İpotek sahibi alacaklı1arla diğer alacaklıların gayri menkul üze
rindeki haklarını hususiyle laiz ve masrafa dair olan iddialarını ev
rakı müsbiteleriyle satış gününden evvel mahkemeye müracaatla bil
dirmeleri lilzımdrr. Aksi takdirde hakları tapu sicilelriyle sabit olma
dıkça satış bedelinin paylaşmasınd.ın hariç kalacaklardır. Satış bedeli 
ile dell31iye resmi ve taviz bedeli tutarını ihale atrihinden itibaren 
müddeti kanuniyesi zarfında mahkeme veznesine yatırmak şarttrr. 
Yatırılmadığı takdirde İcra, İ!lAs kanununun maddei mahsusası hü
kümleri tatbik edilecektir. 

1İsteklilerin yukarıda gösterilen gün ve saatte Beyoğlu Dördilncli 
Sulh Hukuk l\1ahkemesine gelmeleri, görmek istiyenler kap1cıya mü-
racaat etmeleri nan olunur. (7305) ' , 

Ezine Ziraat Bankasından 

Aşağıda adları yazılı kimselerin Bankamızdan ipotek mukabilinde ö
dünç olarak aldıkları paraları yapılan tebligata rağmen ödemelikJerinden 
ipotekli gayri menkulleri a~ık arttrrma suretiyle satışa çıkarılmıştır. 

Arttırmanın başlangıcı 8.10.941 Çarşamba günüdür. Askı müddeti yirmi 
bir gün devam edecektir. Birinci jhale 31, Birinciteşrin 941 Cuma günü 
saat 16 da Ezine Ziraat Bankası salonunda yaptlacaktır. Satışta haddi lft
yıkı bulunmadığı ve Banka alacağın ı karşılamadığı takdirde, on gün 
temdlt edilerek 10 İkinciteşrin 941 P azartesi günü saat 16 da yine Zi
r aat Banka.!ı salonunda katt ihalesi icra edilecektir. Arttırma şartlarını 
havi satıı kaimesi Bankamızda her istiyen şahsa gösterileceği gibi alıcı

lara her türlü kolaylıklarda bulunulacaktrr. DelHHiye vesair masarif 
müşteriye ait olmak: üzere % 7,5 pey akçesi yatırmak suretiyle mtizaye
deye iştirak ede..ceklerin ihale günü Ezine Ziraat Bankasında hazrr bu .. 
lunmaları ilAn olunur. (8988) 
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Eşek veren 
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Emniyet Umum Müdürlüğünden 
1 - Zabıta memurları için azı 4000, çoğu 5000 adet bel kemeri 16. 

10.941 Perşembe günü saat 15 de kapalı zarfla münakasaya konmuş
tur. 

2 - Beherine 750 kuruş fiyat tahmin edilen bel kemerlerinin nümu
ne ve ~artnamesini görmek istiyenlerin Umum Müdürlük satın alma ko
misyonuna müracaatları. 

3 - İsteklilerin 2813 liralık teminat makbuz veya banka mektubu
nu muhtevi teklif mektuplarm1 2490 sayılı kanunun 4 üncU maddesinde 
yazılı belgelerle birlikte eksiltme günü saat 14 de kadar komisyona ver-
meleri. (7045 - 8620) 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZİRAAT BANKASI 
Kuruluo Tarihi : 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası. ŞJ•he vt 

Ajans adedi: 265 
Zirai ve Ticari her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye ve r iyor 

c.n"aat Bankasında kumbarah •e ihbarsız tasarruf besaplarmda en 
az 50 li,rasr bulunanlara senede 4 defa "Çekilecek kur'a ile a§aiıdaki pli · 
na göre ikramiye dağıtılacaktır': 

4 adet 1.000 Liralık 4,000 Lln 1 
4 • 500 • 2,000 • 
4 • 2so • ı.ooo • 

40 "' 100 .. 4,000 • 

100 adet 
120 • 
160 • 

50 Liralık 5,000 Lira 
40 • 4,800 • 
20 • S,200 • 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bl r sene fçiri'de 50 liradan a1atı 
d~;miyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle •eritecektir. 

l<uralar senede 4 deia 11 Ey ifil, 11 Bi.rincikanun . ı ı "'"•' ,., 
11 -~ .. :-... .,.. f n.,. · · •rh1 ·' ,. .,.. l , ::<ı <'.\c-41'ktir. 

1 

1 

1 

1 

Şirketimizin ihtiyacı bulunduğu, pl.in tab'etmeğe mahsus 

OZALİT KAGIDI SATIN ALINACAGİNDAN 
Ellerinde bulunup ta bunları satmıya talip olanların 
sifahen veya tahriren fiyat teklifinde bulunmaları 

ilan olunur. · 

--------------------------~ 
peniz Levazım Satınalma Komisyonu İl~nları 

1 - 20 EylCtl 941 tA.rihinde ikinci def'a pazarlıkla yapılan ekllltme 
sinde beher kilosuna tevkil olunan (445) kuru~ gali görüldü!Qnden, 
(13000) kilo vaketanm 11 EylCi.l 941 Cumartesi günü saat 11 de üçüncü 
oıılefa pazarlıkla eksiltmesi yaptlacaktır. 

2 - İlk teminatı (4142) lira (50) kuruş olup şartnamesi her gün 
komisyonda görülebjlir. 

3 - İsteklilerin belli gün ve saafte Kasnnpaşada bulunan komisyon-
da hazır bulunma1an. (8948) 

öksürenle.::: ~ATRAN HAKKI EKREM 
Yapı ve imar işleri ilanı 

Nafıa VekCiletinden 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankarada jandarma 

kapısının bedmi ile buraya yeniden kapıcı odası ve 
yaptrrılması işidir. 

subay okulu giriş 
motosiklet garajı 

Keşif bedeli: 5410,61 liradrr. 
2 - Eksiltme 20.10,1941 Pazartesi günQ saat ıs te Nafia Vek"eti Ya

pı ve imar i~leri Eksiltme Komisyonu odasmda açık eksiltme usuliyle 
yapılacaktır. 

3 - Eksiltme evrakı ve buna mukta.zi evrak Yapı ve İmar İşleri Re--
iısliğinde görülebilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulü dairesinde (405.80) 
dört yüz bes lira seksen kurusluk muvakkat teminat vermeleri lAzımdır, 

(7214) (8772) 

VEFA BOZASI ÇIKTI 

1 - Şartnamesi mucibince pazarlıkla (500) adet past.örizan kaıııa.sı 
satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 17 /X/941 Cuma günü saat 10,30 da Kabataşta Levazım 
şubesinde müteşekkil alrrn komisyonunda yaptlacaktır. 

3 - Şartname her giln öğleden sonra sözü geçen şubeden parastı 
almablllr. {8819) 

Ezine Ziraat Bankasından -

Ezinenin Tavakli kariyesinden Hafız Mustafanın 1116 numaralı se
netle borçlu bulunduğu parayı ödemediklerinden aşağıda gösterilen dört 
parça tarlası açık arttmna suretiyle 3202 numaralı kanunun 40 maddesi
ne tevfikan satışa çıkarılmrştır. Arttırmanın başlangıcı 8/10/941 Çarşam- · 
ba günüdür. Birinci ihalesi 45 gürl sonra 12 İkinciteşrin 941 Çarşamba 
günil saat ı de Ezine Ziraat Bankası salonunda icra edilecektir. Arttır
ma şerajtini havi satış kaimeleri Bankamızda her istiyen kimseye gös
terileceği gibi, alıc1lara icap eden kolaylıklarda. da bulunulacaktrr. Del
liıliye vesair masarif müşteriye ait olmak üzere % 7,5 pey akçesi yatır
mak suretiyle alıcıların 12.11.94.1 günü Ez.ine Zirab.t Bankası salonunda 
bulunmaları nan olunur, (8989) 
Miktarı Cinsi Mevki Borcu Numarası A D 1 

3676 
2757 
2757 
2757 

Palamutluk .. .. 
Tarla 

Karakılcık 8 1116 Hafız Mustafa 
Kuyucak u .. 
Ağa başı " .. 
Babadere Tuzobası " " 

lstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden 

1 - Beş adet Best - Fork şasisi üzerine Pik - Up tipi karuseri bir 
adet de cenaze kamyoneti yaptırılacaktır. 

2 - Katı teminatı olan 1020. lirayı Bakırköy malm.Udürlüğüne yatı
rılarak 21.10.941 Salt günü saat 14 de Yeşil.köy Hava Mmtaka depo i
mjrliği satın alma komısyonunda bulunmaları. 

3 - Şartnameyi görmek ve Jı:ahat almak istiyenlerin her gOn saat 
9 dan 17 ye kadar Ye~ilköy Hava ],Jıntaka depo Amirliğine müracaat-
lan. (8983) ,! ________________________ , 

Gayri Menkul Satışı 
Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Hakimliğinden: 940/ l 21 

Terekesine mahkemece elkonulup tas:fiyesine karar verilen ölü Lüicl 
Abella Pulis uhdes!nde bulunan Beyoğlunda Kltip Mustafa Çelebi 
mahallesinin Baltacı Çıkmazı sokağında eski 2 yem 2 sayılı ahşap ev 
açık arttırma suretiyle 8- 11-941 tarihine müsadi! Cumartesi günü 
saat 10 dan 12 snttl.acaktır İhale bedeli yüzde yetmiş besi bulmadığı 
takdirde ikinci arttırma ıi-ıl-941 tarihine müsadif Salı günü pat 10 
HA 12 satılarakbr. 
Tamamının kzyrneti (2800) iki bin sekiz yÜz liradrr. De!Mliye res

mi, ihale pulu, taviz bedeli1 kadastro harcı müştel"islne aittir. 
Arttırmaya glrcbilmek için yüzde yedi buçuk n1sbetinde pey akçe

si yatırmak lftz1mdn·. Satış Tapu kaydr mucibince yapılacaktır, 
Meı..!cüı: g:ıyrimenkul, mezktl.r Baltacı: Çıkmazı sokağında köşebaşın

da bulunan arsanın heyC"ti umurniyesi 66 metre murabbaı olup bu
nun 20 metre murabbaılık kıs.ını bahçe ve rnütebakisin.i bir zemin 
katı ile üstünde iki kat bulunan k~mi!en ahşap yapılmı:;ı ev isgal et
inekiedir. 

Evde cem'an 5 oda, bir matbahı bir sandık odası ve 2 helA vardır. 
Dış kaplaması ktımHen yeni yapt1mış ise de, dö:;ıeme ve tavanlan es
kidir. 

İpotek sabib! ala.c>aklılarla diğer alacakhlann gayrimenkul üzerin
deki haklıı:-mı. husu~iyle faiz ve masrafa dair olan iddialarm ı evrakı 
m.üsbiteslyle 20 gün içerisinde mahkemeye müracaatla bildirmeleri lA
zmıdır Aksi takdirde hakları Tapu sicilerfyle sabit olmadıkı:a satış 
bedeli~in paylaşmasından hariç kalacaklardtt. 

Satış bedeli ile dellı\liye resmi ve tavjz bedeli tutarmı ihale tari
hinden itibaren müddeti kanuniyesi içinde mahkeme veznesine yatır
mak şarttır. Yatırılmadığı takdirde İcra ve İ!lAs K. nunun 121, 132, 
ve 133 üncü maddeleri hükümleri tatbik edilecektir , 

İsteklilerin yukarıda gösterilen gün ve saat te Beyoğlu Sulh 4 üncü 
Hukuk Mahkemesine gelmeleri i1An olunur. (730:i) 

\. ........................... __ , Sahip ve Neşriyat mildilril Emin 

UZMAN. Gazetecilik ve NetrlJ'llt 
T. L. S. TAN matbaası 

~ .................................. .-,,\a ........................ ı ........... ~' 


